Kamerleden willen weten waarom het ministerie van LNV geen conclusies trekt uit een
WUR-studie naar kritische stikstofwaarden.
Dat is de strekking van een serie Kamer
vragen die Laura Bromet (GroenLinks) en
Joris Thijssen (PvdA) stelden naar aanleiding
van een artikel van Resource. Dat stuk (van
14 juni) gaat over een studie naar een nieuwe
methode om de respons van de natuur op de
uitstoot van stikstof te bepalen.
In de studie tonen hoofdonderzoeker Wieger
Wamelink en zijn team aan dat voor 37 van de
in totaal 61 habitats de nieuwe methode een
betrouwbaar verband oplevert tussen stikstofneerslag en de kwaliteit van de natuur. Bij 26
van die 37 habitats blijkt daarbij dat de natuur
al schade ondervindt en de soortenrijkdom
afneemt vóórdat
de nu nog gehanDe harde concluteerde kritische
sie ontbreekt in de grenswaarde
samenvatting van
wordt bereikt.
het rapport
Die harde conclusie uit de studie,
in het Resource-artikel bevestigd door Wamelink, ontbreekt
evenwel in de samenvatting van het rapport.
Volgens Wamelink is er na overleg ‘voor een
samenvatting gekozen die door een breed
publiek begrepen kan worden’. De resultaten
staan wel elders in het rapport.

Geen consequenties

Het rapport werd in juni naar de Tweede
Kamer gestuurd. LNV-minister Carola Schouten liet de Kamer weten voorlopig geen consequenties aan het rapport te willen verbinden. De resultaten zijn volgens haar voor te
veel habitattypen nog niet ‘plausibel’ genoeg.
De indieners van de Kamervragen zetten daar
vraagtekens bij.
Volgens Bromet en Thijssen heeft de harde
conclusie uit het rapport ‘waarschijnlijk zwaarwegende consequenties’ voor de emissiedoelen van stikstof. Die zouden mogelijk nog
strenger moeten worden. De vragen van de
politici wachten nog op antwoord. rk

Met een nieuwe – mede door WUR ontwikkelde –
methode, zijn snel en efficiënt wokkelvormige polymeren
te maken.
De methode waar het om draait, hoort
tot de zogeheten klik-chemie. Dat is
chemie waarbij de afzonderlijke bouwstenen als legosteentjes aan elkaar
worden geklikt, legt hoogleraar Organische Chemie Han Zuilhof uit. In dit
geval tot een polymeer (bijvoorbeeld
plastics), een lange keten van dezelf-

‘Het polymeer
fungeert als een
soort platform
waar je van alles
aan kunt klikken’
de moleculen, die als kralen aan een
ketting zijn geregen.
Ruggengraat van de keten is het
kleine molecuul SOF4, een verbinding
waarbij een atoom zwavel aan één
atoom zuurstof (S=O) en vier atomen
fluor (S-F) is gebonden. In het monomeer, de kraaltjes van de ketting,
fungeren twee van die S-F groepen
volgens Zuilhof als een soort weerhaakjes. ‘Een van die haakjes wordt
gebruikt om de afzonderlijke monomeren aan elkaar te hechten. De andere
is daarna beschikbaar om andere
moleculen aan te klikken.’
Die volgorde is essentieel. Zuilhof: ‘De
weerhaakjes reageren na elkaar. Eerst

wordt de polymeerketen gemaakt, pas
daarna kunnen we er van alles aan
hangen. Zo ontstaan geen dwarsverbindingen die voor een warboel zorgen.’ Die volgorde maakt de methode
praktisch interessant. ‘Het polymeer
fungeert als een soort platform,’ zegt
Zuilhof, ‘waar je vervolgens met hoge
efficiëntie van alles aan kunt klikken.’

Mooi

De gevormde polymeren zien er (op
nanoschaal) uit als wokkels. In wetenschappelijke taal: ze vormen een helix.
Die structuur werd vastgesteld door
Zuilhofs WUR-collega Sidharam Pujari.
Of die wokkelvorm voordelen biedt, is
volgens Zuilhof nog niet duidelijk. ‘Het
is in de eerste plaats heel mooi. Vooralsnog is het een karakteristiek.’
De nieuwe techniek maakt het volgens Zuilhof mogelijk om ‘onder
milde reactieomstandigheden snel
en gecontroleerd nieuwe materialen
te maken’. Zuilhofs groep is daar zelf
ook mee bezig, maar wil daar nog niks
over kwijt. ‘Het duurde een jaar en tien
maanden voordat de publicatie werd
geaccepteerd. We hebben intussen
niet stilgezeten.’ rk

02•09•2021 PAGINA 7

Stikstofstudie WUR
roept vragen op

Klikchemie maakt
wokkelvormig polymeer

Resource

WETENSCHAP

