WETENSCHAP

Een nieuwe op radarsatellieten gebaseerd
alarmsysteem van WUR laat in detail zien waar
Afrikaans tropisch bos wordt gekapt.
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De Eerste Kamer wil pas over het
wetsvoorstel tegen de verengelsing
van het hoger onderwijs praten als er
een nieuwe regering zit.
Het kabinet wil van Engelstalige
opleidingen eisen dat ze de ‘meerwaarde’ van hun voertaal kunnen
aantonen. Bovendien moeten deze
opleidingen ook de uitdrukkingsvaardigheid van studenten in het Nederlands bevorderen.
De Eerste Kamer was al behoorlijk
kritisch over het wetsvoorstel, bleek
uit de schriftelijke vragen. Het leidt
tot een ambtelijke papierwinkel,
vreesde de een. Het wordt een papieren tijger, zei
de ander.
De Eerste
De senatoKamer wás
ren willen
al behoorlijk
de verdekritisch
diging van
over het
demissionair
wetsvoorstel
onderwijsminister Van
Engelshoven
kennelijk niet afwachten. Ze zetten
de behandeling van het wetsvoorstel
op pauze. Na de verkiezingen kijken
ze weer verder.
Het huidige wetsvoorstel was overigens al het resultaat van een ‘balanceer-act’, zei de minister eind 2019,
waarin ze rekening moest houden
met ‘de kwaliteit en toegankelijkheid
van het hoger onderwijs, de meerwaarde van internationalisering en
het belang van onze taal’.
Het wetsvoorstel tegen verengelsing
(Taal & Toegankelijkheid) vloeit voort
uit de aanzwellende kritiek op internationalisering in het hoger onderwijs. Vooral de universiteiten tellen
steeds meer Engelstalige opleidingen, met name in de masterfase. hop
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Studentikeus
Een nieuwe stemwijzer voor studenten laat zien wat de
verschillende politieke partijen voor studenten willen
betekenen.
De Tweede Kamerverkiezingen zijn in
aantocht. Wat willen politieke partijen
eigenlijk met het bindend studieadvies? Hoe gaan ze het tekort aan studentenwoningen verhelpen? En moet
er weer een basisbeurs komen?
Het Interstedelijk Studenten Overleg
(ISO) presenteert een stemwijzer voor
politieke standpunten over studenten
en de studententijd. Studentikeus
begint bij ‘studiekeuze’ en ‘toelating
en selectie’ en eindigt bij de impact
van een opgelopen studieschuld
op bijvoorbeeld het krijgen van een
hypotheek.
Studenten die de stemwijzer doorlopen moeten zelf bijhouden welke partij
het best bij hen past. Er verschijnt na
het afronden van Studentikeus geen
eindresultaat of ‘beste match’ op het
scherm.
Over sommige onderwerpen, zoals
het leenstelsel, hebben alle partijen
wel een standpunt. Maar voor veel
onderwerpen is dat niet het geval. Het
ISO spitte de (concept)verkiezingsprogramma’s door en daarin heeft niet
elke partij iets te zeggen over bijvoorbeeld compensatie voor de leenstel-

selgeneratie of ‘medezeggenschap’.
Dat is schrikbarend, vindt ISO-voorzitter Dahran Çoban. Ze noemt ‘digitalisering’ als voorbeeld. 'Dat onderwerp
is nu belangrijker dan ooit. Maar de
meeste partijen hebben er niets over
opgenomen in hun programma.'
Een ander voorbeeld is studentenwelzijn. Dit veelbesproken thema
komt in verschillende programma’s
terug, ziet Çoban. 'Maar dan gaat het
bijvoorbeeld over het inzetten van

Over ‘digitalisering’
hebben de meeste
partijen niets in hun
programma staan

vertrouwenspersonen, of het actief
signaleren van problemen. Maar dat
moeten instellingen doen, wat gaan de
partijen doen?' lz
studentikeus.iso.nl

De Wageningse promovendi Martina
Lazzarin, Davy Meijer en Mara
Meisenburg spelen met LED-licht. Hun
doel: met LED-licht de weerstand van
planten tegen insecten verhogen.
De drie promovendi variëren de
lichtkleuren, zoals ultraviolet, blauw,
rood en ver-rood licht. Meer of minder
van die lichtfrequenties beïnvloeden
de plant. Met name ver-rood licht is
een factor van betekenis. Planten
gebruiken ver-rood licht om te
zorgen dat ze sneller groeien dan
de omringende planten, met wie zij
concurreren
om licht. Die
Door met
lichtfrequenties groei gaat ten
te spelen, hopen koste van de
weerbaarheid.
onderzoekers
Rood licht
weerbare
gebruiken de
kasplanten te
planten voor
maken
fotosynthese,
maar biedt ook bescherming tegen
ziektes en plagen. Door met de
lichtfrequenties te spelen, hopen de
onderzoekers weerbare kasplanten te
maken.
Eerst moeten ze begrijpen wat
de precieze invloed van de
lichtfrequenties is. Meisenburg zoekt
uit welke afweerstoffen en hormonen
in de plant de weerstand tegen
insecten verhogen en welke verlichting
zorgt voor toename van deze stoffen.
Lazzarin kijkt naar de effecten van
ver-rood licht op fotosynthese. Hoewel
deze frequentie de weerstand tegen
insecten vermindert, heeft het wel
een positief effect op de groei en de
weerstand tegen lichtstress. En Meijer
onderzoekt de effecten van de LED’s
op witte vlieg en spintmijten in de
tomatenteelt. as

H

et systeem heet RADD, wat staat
voor Radar for Detecting Deforestation. Het gebruikt beelden
van de Europese Sentinel-1 satelliet om
verstoringen van Afrikaans tropisch bos
mee op te sporen. Illegale kap van tropisch regenwoud is daar een groot probleem, zegt RADD-projectleider Johannen Reiche van het Geolab van WUR.

De beelden zijn tot op
tien meter nauwkeurig
en verversen zich om
de 6 tot 12 dagen
Satellieten worden al veel langer ingezet om verstoringen van bos vanuit de
ruimte waar te nemen. Die satellieten
werken met zichtbaar licht. In tropisch
regenwoud is dat niet handig: wolken
onttrekken meestentijds het oerwoud
aan het zicht. Radar kijkt door wolken
heen. Met de komst van Sentinel-1
zijn die beelden overvloedig en gratis
beschikbaar.
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Reiche en zijn team ontwikkelden een
applicatie die precies aangeeft waar het
bos is verstoord. De beelden zijn tot op
tien meter nauwkeurig en verversen
zich om de 6-12 dagen.
Dat is nog net geen ‘op heterdaadje’,
maar het scheelt niet veel. ‘Natuurlijk
geldt hoe sneller hoe beter’, zegt Reiche. ‘Maar voorheen zat er soms wel
meerdere maanden tussen opeenvolgende beelden.’
Google Search
Het nieuwe alarmsysteem registreerde in
anderhalf jaar meer dan vier miljoen verstoringen, samen goed voor 1,4 miljoen
hectare regenwoud. Zo’n 80 procent van
die verstoringen is kleinschalige selectieve kap. De meeste ingrepen vinden in
het droge seizoen plaats (in de regentijd
is het oerwoud nauwelijks begaanbaar).
WUR ontwikkelde het systeem samen
met het Global Forest Watch. De app
is geïmplementeerd in Google Search
Engine en de alarmeringen zijn voor
iedereen toegankelijk. Reiche is bezig
RADD ook in andere delen in de wereld
uit te rollen waar tropische regenwoud
is. rk

11•02•2021 PAGINA 7

LED’s kunnen Ongemerkt kappen
is voorbij
planten
weer-baarder
maken

Wet tegen
‘verengelsing’
staat in de
koelkast’
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