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Duizend boomstammen van eenme-
ter lang liggen sinds 2012 te vergaan
in een zuur en voedselarm lariksbos
bij Putten op de Veluwe én op een rij-
ke kleibodem in de Hollandse Hout
bij Lelystad in Flevoland. “Op twee
contrasterende plekken kunnen we
deverschillen inafbraaksnelheidme-
ten en vergelijken – in hoeverre de
boomsoort en het bodemtype bepa-
lend zijn,” zegt Hans Cornelissen,
hoogleraar ecologie aan de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam. De VU werkt
hierbij samen met de universiteiten
vanWageningen enUtrecht.

China
De 25 soorten bomen die in slagorde
rotten, omvatten alle bekende soor-
ten inNoordwest-Europa en een paar
met internationaal belang zoals de
Japanse ceder. Twee plekken in Ne-
derland zijn niet genoeg, dus Corne-
lisseheeft contactmetChinavooreen
soortgelijk experiment in tropisch
bos op de grensmet Vietnam.Ook Ja-
pan en Canada willen meedoen. “Ik
hoop uiteindelijk in alle klimaat-
gebieden dit soort experimenten te
doen. Dan kun je veel algemener iets
zeggen over de rol van dood hout,
hoeveel koolstof wordt vastgelegd en
hoeveel er de lucht ingaat als CO2.”
Ideaal voor het klimaat zijn snel-
groeiende bomen die langzaam wor-
den afgebroken. “In de tropen groei-
en ze misschien harder, maar als de
afbraak na het afsterven ook snel
gaat, is de balans waarschijnlijk neu-
traal.Hetkandaarombest zijndatdie
balans in gematigde streken positie-
ver uitvalt. Voor de koolstofbalans
gaat het ook om de hoeveelheid kool-
stof die vanuit het hout in de bodem
wordt vastgelegd. Daar wordt ook on-
derzoeknaar gedaan.”
Duidelijk is wel dat harde houtsoor-

ten als eik en taxus langzaam ver-
gaan. Deze bomen hebben veel ligni-
ne (houtstof). Ze impregneren hun
kernmetmoeilijk afbreekbare stoffen
en levendaardoor langer.

Aanplanten
Naaldbomen vergaan langzamer dan
loofbomen. “Dat is een beetje raar,”
erkent Cornelissen, “want naaldhout
is licht. Je zou denken dat het snel af-
breekt.Dieboomsoortenhebbenech-
ter allerlei stoffen die moeilijk te ver-
teren zijn. Welke dat zijn, willen we
achterhalen, zodat we uiteindelijk al-
gemene uitspraken kunnen doen en

bosbouwers adviseren welke bomen
zehet beste kunnenaanplanten.”
Deafbraakgebeurtdoor schimmels,
maar bastkevers en boktorren doen
veel voorwerk door te graven en te
vreten. Schimmels als witrot en
bruinrot kunnen het hout daarna
makkelijker koloniseren. Belangrijk
onderdeel vandit experiment is tekij-
ken hoe dat proces verloopt in ver-
schillendebomen.
Na een, twee en vier jaar zijn er
stammetjes ‘geoogst’. Inmiddels zijn
er 400 van de 1000 geanalyseerd. Na
acht en zestien jaar wordt de rest be-
keken. Verwacht echter niet alle heil
vanhetbos,waarschuwtCornelissen:
“Bossen zijn eenbelangrijke koolstof-
buffer, maar kunnen zeker niet alles
oplossen. We moeten met zijn allen
vooralminderCO2uitstoten.”

39

ASTRONOMIE

Bizarreplaneet
draait omstelsel
vandrie sterren
Astronomenhebbeneenbi-
zarre planeet buiten het zonne-
stelsel ontdekt. ExoplaneetHD
131399Abdraait rondeen sys-
teemvanmaar liefst drie
sterren. De afgelopen jaren
waren al enkele planetenont-
dekt die bij twee sterren horen,
maar eenexemplaarmet drie
was nooit eerder gezien. HD
131399Abbevindt zich op340
lichtjaar vande aarde en is 16
miljoen jaar oud, een vande
jongstewaargenomenexopla-
neten is. Hij heeft een extreem
langeomlooptijd van zo’n 550
aardse jaren. Dewarmte vande
drie sterren zorgt voor eenon-
leefbare oppervlaktetempera-
tuur van 580graden, blijkt uit
eenpublicatie inScience.

EVOLUTIE

Eerstedierenop
landmaakten
zwembeweging
Deeerste landdierenop aarde
gebruiktenwaarschijnlijk hun
krachtige vissenstaart omzich-
zelf voort te bewegen.Dat con-
cluderenAmerikaanseweten-
schappers inScience. Zij bestu-
deerdendeBerberse slijk-
springer, een straalvinnige vis-
sensoort. Deze gebruikt op
modderige en zanderige grond
zijn staart intensief omvooruit
te komen. Vervolgensmaakten
dewetenschappers een robot-
model vande slijkspringer ende
robot vertoondehetzelfde ge-
drag. Daaruit concluderende
wetenschappers dat de staart
eenbelangrijkere rol speelt dan
zedachtenbij vissendie op land
terechtkomen.

WATERAFSTOTEND

Vetkliermaakt
van zwaardvis
superzwemmer
Biologen vanonder anderede
Rijksuniversiteit Groningen
hebbenontdektwaarom
zwaardvissen een zwakkeplek
ophun kophebben. Ze zagenop
MRI-scans aan het begin van het
‘zwaard’ een grote vetklier. Die
scheidt vet af dat de kop vande
viswaterafstotendmaakt. Dit
vermindert deweerstand in het
watermet ongeveer twintig pro-
cent, zodat zwaardvissen ex-
treemsnel kunnen zwemmen.
Zij halen honderd kilometer per
uur. Nadeel is echter dat de
botten rondde vetklier uiterst
dunendus kwetsbaar zijn. De
biologenpubliceerdenhet
resultaat in Journal of Experi-
mental Biology.

Colofon
Dewetenschapspagina’s
wordenmedemogelijk gemaakt
doorNewScientist
(www.newscientist.nl).
Coördinatie: Jim Jansen.Met
medewerking vanYannick
Fritschy.

Dodeboomredtklimaat

→Dezestammetjesontraadselen
klimaatkwesties.
FOTOHANSCORNELISSEN

Dewachtkamer reisziekte

Ogenopdehorizon, rust indemaag
Het lichaamkanonaangenaam
verrassenmet rareuitwassen. Een
ooglid dat opgezette tijdenbegint
tekloppen, lokaal haaruitval of een
onverklaarbare jeuk.Vandaag:
reisziekte.

Waarde eenfluitendmetde voeten
ophet dashboardnaar het zuiden
trekt, zit de andermet braakneigin-
gen enhetwasteiltje op schoot. Re-
den: reisziekte, oftewel, kinetose.
De kwaal kan aardig beroerduit-
pakkenmetmisselijkheid, overgeven
enhevig zweten.Mensendie gevoe-
lig zijn voorwagenziekte, hebbenhet
ookniet fijn op een schip op zee, in
eenvliegtuigmet turbulentie, of zelfs
op eenkameel of in eenkermisattrac-
tie. Regel is: hoe ruiger de bewegin-
gen, hoeheftiger de reactie.
Volgens kno-arts Bas deCock van
ZiekenhuisAmstelland is de oorzaak
vanal die variantenhetzelfde:mis-

communicatie inhet lijf.
De registraties vanonze even-
wichtsorganen, de kleinehersenen,
de ogen, de spieren, kortomalle zin-
tuiglijke informatie,wordennaar het
brein gestuurd. “Al die informatie
moet centraal in dehersenstamwor-
denverwerkt.”Als de evenwichtsor-
ganen iets anders vastleggendanwat
iemandziet of voelt, dankandeboel
flink indewarwordengeschopt.
“Debraakreflexwordt daardoor aan-
gezet.”
VolgensDeCock zijn erwel trucjes
omhet effect te verminderen. Zorg
dat je door de voorruit kijkt endeho-
rizonkan zien, dat helpt. Als je in een
kajuit zit endeboot schommelt, ter-
wijl de ogen een ‘stilstaande’ kajuit
waarnemen, danklopt het plaatje
nietmeermetwat je zintuigen aan
informatie binnenkrijgen.Dat veran-
dert ophet dek, omdat je daar ziet
wat er gebeurt.

Andere tip: ga zelf rijden,want als je
bochten, heuvels en andere bewegin-
gen al ziet aankomen,worden zebe-
ter verwerkt.
“Maar er zijn ookmedicijnendie de
reactie opdehersenstamdempenen
debraakreflexwegnemen.” Met an-
derewoorden: demiscommunicatie
is er nog steeds,maar deuiting – on-
der andere braken en zweten–wordt
onderdrukt.
Voor demensendie er écht voor
altijd vanafwillen –bijvoorbeeld om-
dat ze inde luchtvaart of op een schip
werken– is er eendesentisatietrai-
ningdie deelnemers laat oefenen in
het verwerkenvandie prikkels. Dat
gaat ook automatisch.Mensenboven
de vijftig hebbennamelijkminder
vaak reisziekte.Maar reisziekte kun
je dus ook, als het echtmoet, afleren.
MalikaSevil

Suggesties:wachtkamer@parool.nl

Bomengroeienopkoolstof,maar hoe snel komtdat broeikasgas vrij
na hundood?Watbetekent dit voor het klimaat enwelkeboom is
hetmilieuvriendelijkst?Bomenkerkhovenmoetendit uitwijzen.

‘Bossenzijn een
belangrijke
koolstofbuffer,maar
lossenniet alles op’

Rottendeboomstammengaandewetenschap
vertellenwelkebomendegrootstehulpzijn

indestrijdtegenbroeikasgas


