Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen
Environmental Research. Bodemkundige
Willy de Groot onderzocht de percelen van
twee Friese melkveehouders die drie jaar
daarvoor hun veengrond hadden omgekeerd.
Het bodemprofiel bestond eerst uit een kleidek van 30 centimeter, daaronder een dunne
slecht doorlatende laag schalterveen van 20
centimeter, vervolgens veenmosveen van 60
centimeter tot 1,5 meter en daaronder zand.
Na de ‘omkering’ was er een bovenlaag van
zand en veen en daaronder zaten restanten
van de klei- en veenlaag. Voor de boeren
bood de omkering vooral landbouwkundige
voordelen; de wateroverlast nam af en de
stevigheid van
de bodem nam
De wateroverlast
toe, waardoor
nam af en de
ze langer het
stevigheid van de
land op konden.
bodem nam toe
Ook was de
bodem minder
droog in de zomer. Nu de veengrond onder
de grondwaterspiegel kwam te liggen, daalden bovendien de CO2-emissies. De Groot
schat de klimaatwinst op 8 ton CO2 per hectare per jaar, zo’n 25 procent van de emissie
in veenweidegebied. Voor betrouwbaarder
cijfers zijn meerjarig onderzoek en emissiemetingen nodig.
Meer uitspoeling
De grondomkering heeft ook nadelen. In
zandgrond stijgt de uitspoeling van voedingsstoffen (denk aan stikstof) naar het
grondwater. Bovendien zijn de landschappelijke en ecologische gevolgen van zo’n
forse ingreep nog niet onderzocht.
De Groot deed het onderzoek voor de provincie Friesland, die wil weten of bodemomkering een alternatief is voor de belangrijkste klimaatmaatregel in veenweidegebied:
het verhogen van de grondwaterstand. Hij
pleit voor meer testlocaties bij boeren. as

Het klinkt als magie. Laat een druppel vloeistof op een
zeepbel vallen en de druppel strekt zich uit tot een
bloemvorm. Melika Motaghian (Fysica en Fysische Chemie
van Levensmiddelen) was de eerste keer verrast, maar
inmiddels kan ze het natuurkundig verklaren.
Motaghian promoveert op het spreidingsgedrag van vloeistoffen. Het
begrijpen en beheersen van dit
gedrag is belangrijk voor de ontwikkeling van producten als shampoo,
smeermiddel en schoonmaakmiddelen.
In haar onderzoek speelt het Marangoni-effect een belangrijke rol. Dit
natuurkundig verschijnsel zie je in
een glas sterke wijn: de wijn ‘traant’.
Aan de randen van het glas verdampt
alcohol (ethanol) sneller dan water
en daar is de concentratie water
dus hoger. Water heeft een hogere
oppervlaktespanning dan ethanol en
trekt daardoor aan de vloeistof eromheen: de wijn trekt omhoog, tot het
terugvalt door de zwaartekracht.

Bellenblaas

Motaghian gebruikt het Marangoni-effect om het spreidingsgedrag
van vloeistoffen te testen in een
zeepbel. Eerst spant ze een zeepbel
in een soort bellenblaasring. Vervolgens laat ze er één druppel van een
mengsel op vallen. Omdat de zeep
een hogere oppervlaktespanning
heeft, trekt die de druppel uiteen in
de zeepfilm. Motaghian onderzocht
mengsels van oppervlakte-actieve
stoffen, zoals zeep, en polymeren –
bijvoorbeeld polyethyleenglycol, een
molecuul met een lange ketting van
ethyleenglycol.
Bij lage concentraties van het polymeer strekt de druppel zich als een
perfecte cirkel uit in de zeepbel. ‘Het

Een druppel van de polymeer-surfactantoplossing spreidt zich uit in een zeepbel.
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verrassende is dat de druppel zich
boven een bepaalde concentratie
van polymeren niet langer uitstrekt
als een cirkel, maar als een madeliefje in regenboogkleuren’, vertelt
Motaghian. Het madeliefje ontstaat
door de elasticiteit van de polymeren
in de druppel. ‘Boven een bepaalde

Bij hogere concentratie van
polymeren, strekt de druppel
zich uit in madeliefpatroon
concentratie verstrikken de polymeersnoeren in elkaar. Dat maakt
de vloeistof elastisch.’ De druppel
strekt dan niet overal evenveel uit.
De schommelingen in strekking zien
er vervolgens uit als de bloemblaadjes van een madeliefje. Motaghian
publiceerde haar ontdekking in het
tijdschrift Journal of Colloid and
Interface Science. ss
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Boeren in veenweidegebied kunnen wateroverlast en droogte op hun land verminderen
en de CO2-emissies verlagen door hun grond
‘om te keren’. Daarbij halen ze zandgrond naar
boven en stoppen ze het veen in de ondergrond weg, onder de grondwaterspiegel.
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