Falen en opstaan
Een mislukte proef, een vergissing in je model, een
afgewezen artikel: in de wetenschap wordt het al gauw
bestempeld als falen. En erover praten? Dacht het niet.
In de rubriek ‘Falen en opstaan’ doen collega’s dat juist wel.
Want falen is nuttig. Dit keer Vincenzo Fogliano, hoogleraar
Food Quality and Design. Tekst en illustratie Stijn Schreven
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‘De eerste twee jaar van mijn
labwerk maakte ik alleen maar
fouten. Ik probeerde bijvoorbeeld
een eiwit uit maïscellen te zuiveren via chromatografie, om het te
identificeren. Keer op keer vond
ik het eiwit niet terug: ik verzamelde maar 0,1 procent, de andere 99,9 procent lag in de gootsteen. Ik begreep er niets van. Al
mijn werk in de prullenbak en ik
verzamelde praktisch niets.
‘Na twee jaar ontdekte ik dat de filterkolom verkeerd was: de poriën
van het filter waren te klein en het
eiwit spoelde weg met de buffervloeistof. Dat was een keerpunt.
Middenin de shit zag ik vooral de
enorme verspilde tijd en was ik
gefrustreerd dat de resultaten niet
waren zoals ik verwachtte. Maar
toen zag ik plots wat ik allemaal
geleerd had en hoeveel ik begreep
van dingen waar ik zonder te falen
niet zo diep in was gedoken. In
korte tijd lukte het mij mijn thesis
af te maken.
‘Ik heb nog een voorbeeld. De
eerste keer dat ik solliciteerde

op een baan in het buitenland,
zat ik bij de laatste twee. Toen de
ander hem kreeg, was dat moeilijk te accepteren. Ik was al gaan
dromen hoe het zou zijn, had het
mijn familie verteld. Plots viel
die droom in duigen. Als wetenschapper
ontwikkel
‘Middenin
je je eigen
de shit zag
onderik vooral
zoek en
de enorme
CV. Je
verspilde tijd’
loopbaan
gaat over
jou. Die afwijzing voelde daarom
persoonlijk: ik was niet goed
genoeg.
‘De maanden erna twijfelde ik
aan mezelf, aan mijn keuze voor
de wetenschap, en gaf ik het
systeem de schuld. Maar toen ik
de kans kreeg te solliciteren naar
een plek in Wageningen, bekeek
ik het positiever en snapte ik wat
ik beter kon doen. Ik moest mijn
sterke punten beter uitleggen.
De selectiecommissie begrijpt
niet vanzelf wat de waarde van
je onderzoek is. Door die eerdere tegenslag bereidde ik me nu
beter voor.’

Takhoutoogst kan
bodem uitputten
Bosbeheerders moeten terughoudend zijn met
houtoogst op de armste gronden, stelt Anjo de
Jong, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research. Met collega’s berekende hij
het verlies aan nutriënten in de Nederlandse
bossen als gevolg van oogst van stamhout en
takken.
Bomen hebben naast stikstof ook nutriënten
zoals fosfor en kalium nodig om te groeien. Op
hogere zandgronden in Nederland is de bodem
vaak erg arm en zijn die elementen schaars. Door
depositie is er voldoende stikstof, wat goed is
voor de groei, maar het zorgt voor uitspoeling van
andere nutriënten. Zo ontstaat een onbalans die
de vitaliteit en groei van het bos vermindert.
Die onbalans in de bodem zien bosecologen
terug in het hout. De Jong: ‘Nederlandse bomen
hebben een veel hoger stikstofgehalte dan die
in andere landen. Tegelijkertijd hebben ze juist
lagere gehalten aan kalium en fosfor.’ Dat speelt
vooral in het stamhout. In takkenhout is het
verschil voor stikstof kleiner, maar voor andere
nutriënten groot.

Naaldbomen
Tegenwoordig oogsten bosbeheerders naast
stamhout soms ook tak- en tophout voor gebruik
als energiebron. Maar in de takken zitten naar
verhouding meer nutriënten dan in de stammen,
dus oogst je dan relatief veel voedingsstoffen,
vooral bij naaldbomen waar de naalden aan de
tak blijven zitten. Bij loofbomen als beuk, eik en
berk die op arme grond groeien, zitten juist meer
voedingsstoffen in de stammen. Daarom dringt
De Jong er bij die bomen op aan spaarzaam te
zijn met stamhoutoogst.
Staatsbosbeheer was betrokken bij het onderzoek
en heeft naar aanleiding hiervan eigen richtlijnen
opgesteld voor houtoogst. Ook andere beheerders
hebben belangstelling voor de aanbevelingen van
de onderzoekers. ss

