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Met piepende paardenbloemen bocht door
door Saskia Wassenaar
WAGENINGEN – Van paardenbloemen kun je prima autobanden maken. Bandenfabrikant Apollo Vredestein heeft er al een paar getest.
Je moet wel Rússische paardenbloemen nemen.

Dit blijkt uit Europees onderzoek
onder leiding van Wageningen
UR. Natuurrubber komt van de
rubberboom, die alleen in warme
landen groeit. De rubberproductie is bovendien kwetsbaar; stel
dat een ziekte de boom aantast?
Daarom subsidieert Europa een
onderzoek naar alternatieven. De
woestijnplant guayule en de paardenbloem bevatten allebei latex,
de vloeibare versie van rubber.
De guayule heeft als nadeel dat
die, net als de rubberboom, alleen
in warme landen groeit. Bovendien is het bij de guayule moeilijker om de latex eruit te halen dan
bij de paardenbloem, vertelt onderzoekscoördinator Ingrid van
der Meer van Wageningen UR.

De focus van het vervolgonderzoek ligt daarom op de paardenbloem. De Rússische welteverstaan, want die levert de meeste
latex. Een hectare Russische paardenbloemen kan 200 kilo rubber
opbrengen. Door paardenbloemen te kruisen, moet dit in de komende decennia omhoog kunnen
naar 1.000 kilo per hectare.
Veruit de meeste rubber, zo’n 70
procent van de wereldproductie,
wordt verwerkt tot autobanden.
Apollo Vredestein heeft inmiddels een paar banden van paardenbloemrubber gemaakt en getest.
De banden bleken sterk en slijtvast, weet Van der Meer.
De latex zit bij de paardenbloem
in de (pen)wortel en kan eruit
worden gehaald door de wortel
stuk te slaan of te malen en te extraheren met heet water, waarna
de latex komt bovendrijven.
Tijdens dit proces kan uit de wortel nog een andere stof worden gewonnen, inuline. De voedingsindustrie gebruikt die als zoetstof,
in onder meer yoghurtdrankjes.

TOT € 500,- KORTING
Proﬁteer deze week van
leeftijdskorting. Ontvang
€ 5,- korting per levensjaar!*

䡵 Een veld vol Russische paardenbloemen, op een veld ten oosten van Mos-

kou. foto HH

䊳 Er zijn inmiddels banden
van paardenbloemrubber
gemaakt en getest; ze
bleken sterk en slijtvast

„Momenteel is dat een vrij kleine
markt. Wat je ook kunt doen, is
de inuline opknippen, waardoor
je een stofje overhoudt dat als basis kan dienen voor polymeren,
waarvan bijvoorbeeld petflessen
worden gemaakt”, zet Van der

Bekijk de tv-commercial op www.molenaar.nl/scootmobiel

Geniet van het
buitenleven
Als je ouder wordt kun je vaak wat minder, maar
meestal kun je meer dan je denkt. Het glas is halfvol,
niet half leeg. Zo zien wij dat graag. Molenaar, want zo
heten wij, helpt u graag om zoveel mogelijk te blijven
doen wat u het liefst doet. Trek er weer op uit om te
genieten van het buitenleven bijvoorbeeld.
U kunt weer gaan en staan waar u wilt. U doet zelf weer
uw boodschappen of geniet van een kopje koﬃe bij een
vriend of vriendin. Met een scootmobiel van Molenaar
kiest u voor de hoogste kwaliteit en de beste service
voor een laagste prijs. Molenaar adviseert u graag wat
de beste oplossing voor u persoonlijk is.

Bel gratis 0800 - 27 40 400 voor
een vrijblijvende proefrit bij u thuis

Opvouwbare
scootmobielen
✓ Goedkoopste van NL
✓ Past in elke koﬀerbak
Nu v.a. 399,-



Vaste
scootmobielen
✓ Stabiel & veilig
✓ Voor lange afstanden
Nu v.a. 1890,-

* Geldig bij aanschaf van een vaste scootmobiel. Niet geldig i.c.m. andere actie.
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Vrijblijvend thuisadvies?
Wij komen graag bij u thuis langs voor
een gratis vrijblijvende demonstratie.
Bel gratis 0800-27 40 400 en
maak een afspraak!

Gratis uitgebreide
brochure?
Boordevol
informatie en tips
Bel 0800 27 40 400

Meer uiteen. De combinatie van
rubber en inuline kan de paardenbloementeelt wel eens economisch heel interessant maken,
denkt ze.
Het onderzoek is nu zover, dat samen met bedrijven wordt gekeken hoe op grote schaal het meeste uit de Russische paardenbloem
kan worden gehaald, vertelt zij.
Zo wordt een grote extractiemachine ontworpen, naar veredeling
gekeken en de beste teeltmethode
bepaald.
Over twee jaar moeten de eerste
demonstratievelden met Russische paardenbloemen zijn ingezaaid. Dit gebeurt niet in Wageningen, maar in Zeeland, België
en het Centraal-Aziatische Kazachstan. Dat is weliswaar geen
Europees land, maar mag desondanks aanhaken bij dit onderzoek. „Het gaat nu eenmaal over
Russische paardenbloemen, die
groeien daar van nature.”
Doel is dat over tien jaar de eerste
hectares paardenbloemen commercieel worden bewerkt.

RVD wint
rechtszaak
over foto’s
Amalia
AMSTERDAM – Met het publiceren

van hockeyfoto’s van prinses Amalia heeft Nieuw Revu haar privacy
geschonden. Volgens de kantonrechter in Amsterdam is de publicatie ‘onrechtmatig’. Nieuwe Revu
moet de foto’s van de site halen en
aan de prinses een schadevergoeding betalen van 1.000 euro.
Hoofdredacteur Erik Noomen is
teleurgesteld maar legt zich bij
het vonnis neer. Het blad plaatste
vorig jaar april twee foto’s van
Amalia op een hockeyveld om de
mediacode aan de kaak te stellen
die de privacy van de koninklijke
familie beschermt. Nieuwe Revu
meent dat deze regels niet passen
in een moderne democratie.
De rechter ging niet mee in de argumenten dat de samenleving er
recht op heeft veel te weten van
het toekomstige staatshoofd. „Zij
heeft ook recht op privacy en is
niet vogelvrij”, aldus het vonnis.
Daarbij speelt haar minderjarigheid een belangrijke rol. Volgens
de rechter mag Amalia zich tijdens het beoefenen van haar hobby onbespied wanen, ‘anders dan
bijvoorbeeld tijdens een evenement als Koningsdag’. De rechter
stelt dat het iedereen vrij staat de
mediacode te bekritiseren, maar
dat bij de publicatie de afweging
had moeten worden gemaakt tussen de privacy van Amalia en de
vrijheid van meningsuiting.
De koning en koningin zijn verheugd over de uitspraak, liet de
Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)
weten. „Daarmee honoreert de
rechtbank de wens van de koning
en koningin hun gezin te beschermen tegen privacyschendingen
zodat hun kinderen, net als leeftijdgenootjes, een zo ongestoord
mogelijke jeugd genieten.”
De schadevergoeding gaat naar
een goed doel.

