Poorter en zijn team brachten in delen
van Afrika en Midden- en Zuid-Amerika
de groei van een groot aantal percelen
secundair bos in kaart. Het gaat om bos
dat terug groeit nadat het primaire bos is
gekapt en gebruikt voor landbouw. Binnen
twintig jaar na
braaklegging zijn
veel kenmerken
De biodiversiteit
van het oude bos
herstelt in 20 tot
gemiddeld voor
60 jaar
80 procent hersteld. Voorwaarde
is wel dat het landbouwkundig gebruik niet
te lang heeft geduurd, zodat de bodem nog
voldoende intact is.
Sommige kenmerken van het oude bos
komen sneller terug dan andere. De bodem
herstelt zich grotendeels al binnen een
decennium, de hout- en bladeigenschappen zijn in minder dan 25 jaar op het oude
niveau. De biodiversiteit herstelt in 20-60
jaar. Het zijn daarbij niet altijd dezelfde
soorten als voorheen die terugkeren. Volledig herstel in de oude toestand duurt zeker
120 jaar.
Volgens Poorter toont de studie het belang
aan van secundair tropisch bos voor het
terugbrengen van biodiversiteit en het
halen van klimaatdoelen. Hij pleit daarom
voor een meer actieve benadering: ‘Gebruik
natuurlijk bosherstel waar het kan, plant
aan waar het moet en bij aanplant kan
agroforestry ook een goede optie zijn.
Wij hopen dat zo’n mix van benaderingen
bijdraagt aan meer natuurlijke, biodiverse,
gezonde en veerkrachtige tropische landschappen.’ rk

Zelf energie beheren
Met behulp van smart grids kunnen huishoudens een rol
gaan spelen in het energienetwerk van de toekomst. Robin
Smale (Milieubeleid) promoveerde onlangs op onderzoek
naar de toepassing van deze slimme technologie.
De overgang naar duurzame energie
brengt nieuwe uitdagingen met zich
mee. De wisselvalligheid in zon en
wind werken door in de energielevering aan het net. Burgers kunnen met
smart grids helpen om energievraag
en -aanbod in balans te houden en zo
het elektriciteitsnetwerk stabieler en
duurzamer maken.
Met slimme energiesystemen wordt de
burger niet alleen energieconsument
en -producent, maar ook energiebeheerder. De slimme grids geven huishoudens inzicht in verbruik, opwek
en levering van energie. Dat helpt
gebruikers om op een gunstig moment
energie te gebruiken of juist op te slaan
in thuisaccu’s.

Bewonersavonden
We moeten de menselijke maat meenemen in de vormgeving van smart
grid-projecten, benadrukt Smale. Hij
interviewde huishoudens in pilotprojecten van netbeheerders met slimme
grids. De deelnemers vinden de technologie waardevol, maar willen wel

controle houden in wat die technologie
doet in hun huishouden. ‘Inwoners
hebben vaak geen idee wat zo’n batterij
doet en of het ook bijdraagt aan wat
zij belangrijk vinden, zoals zelfvoorzienend worden of kosten besparen.’
Netbeheerders zouden volgens Smale
bijvoorbeeld
bewoners‘Inwoners
avonden
hebben vaak
kunnen
geen idee wat houden om
zo’n batterij
een smart
grid-project
doet’
aan te laten
sluiten bij de ambities en gewoonten
van bewoners.
Vanaf 2023 krijgen burgers minder geld
voor de levering van zonne-energie
aan het net. Smale verwacht dat smart
grids dan meer hun intrede doen in
huishoudens, omdat mensen hun
eigen energie willen opslaan of zoveel
mogelijk gebruiken. ‘Bijvoorbeeld door
je wasmachine aan te zetten als de zon
schijnt’, aldus Smale. ‘Dat is al energiemanagement.’ ss
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Nog steeds sneuvelt veel tropisch bos ten
behoeve van de landbouw. Maar als dat
gebruik eindigt, groeit bos binnen enkele
decennia weer terug, blijkt uit een grote internationale studie onder leiding van
WUR-bosecoloog Lourens Poorter. De studie
verscheen in Science.
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Met slimme grids krijgt de burger de mogelijkheid om zijn energie te beheren.

