
I
ndecatacombenvanhetVanUnnikgebouw
inUtrecht, thuisbasis vandeaardwetenschap-
pers, staat student-assistent JasperLeuvenop
eenkrukjemetzijnhoofdnetonderhetpla-

fondengietdrie jampottenzand-grindmengsel
ineenmengtrommel.Watererbij, deksel erop.
Evenmixen,metzijnvollegewichtaandezwen-
gel.Hij trekt eenklepopen.
Woesjh, doet de smurrie. Over de schuin aflo-

pende plastic dakgoot gaat het, richting vlakke
zandbedding onderaan, waar zichmeteen een
uitloperbegint tevormen.

Promovendus en begeleider Tjalling deHaas
telt, staandenaast de kunstmatige puinstroom.
Een.Twee.Drie.Enhijtrekthetvalluikuithetmid-
denvandegoot.Demodderstroomstopt.Hetex-
periment is voorbij. Ennog voormasterstudent
Leuvenweerbeneden is, heeftDeHaashet resul-
taat albekeken.
Keurig, oordeelt hij.Mooie symmetrischeuit-

loper.Eninteressantook: langsderandenhebben
zichwalletjes gevormdwaarindegrovere delen
vandemixmeervoorkomen.
Hij noteert in zijn logboekje. Zand-grind,

30 procent water. Drie tellen. Mooie uitloper.
Meerniet,hetzijnnogmaardeinleidendeproef-
jes. ‘Watweeerstzoeken, ishetregimedatlijktop
watwezoeken.Datgaanwedaarnasystematisch
bekijken.Dangaanweookfotografereneninme-
ten.’ Aan een stellage langs het plafondhangen
eenoptischescannereneendigitale fotocamera
klaarvoorhetechtewerk.
Kort ervoorheefthij opzijn laptop foto’s laten

zienvanopvallende landvormen indeAtacama-
woestijn,waarhijvorigjaarveldwerkdeed.Lang-

gerekte wallen, honderdenmeters lang en een
meter hoog, scherp afgetekend opdewoestijn-
vloer onderaanberghellingen.Ookdaar strakke
wallen,metaanderandenduidelijkgroterekeien
dan inhetmiddenvandegestoktepuinstroom.
Erzijn,zegthij, theoreticidievolhoudendatde

wettenvandenatuurniettoelatendat jemeteen
paarscheppenzandengrindeneenhalveemmer
water een realistischepuinstroomkuntmaken.
OpYouTubezie jeAmerikanendaaromploeteren
meteenhellingvanmetersbreed, tegeneenheu-
vel op. Tonnen zand engravel. Gekleurdeballen
ompatronenteonderkennen.Eneenlevensgrote

shovelomdepuinstroomtijdigaf tekappen.
PromovendusTjallingdeHaasissindseenjaar

op zoeknaar demechanismendie depuinwaai-
erskunnenhebbengevormddieweopfoto’svan
het oppervlak vanMars zien. Is daarwel of geen
water bij betrokken geweest? En kun je aan de
vormenzienhoeveeldan?MaarnaarMarskanhij
niet.Dusishetopaardezoekennaardewaarheid.
In het veld, eerder Atacama en komende zomer
Spitsbergen. Enhet lab.

Endatkanbestweleensgaan lukken,blijkt in-
tussenindekeldersvandeUtrechtseaardweten-
schappers,waareerderookmetsuccesdelta’sen
rivierenzijngesimuleerd.PromovendusTjalling
de Haas gaat goedkeurendmet zijn wijsvinger
over het opdrogende zandwalletje in zijn proef-
opstelling.Keurig.Opstaandekanten.Grofmate-
riaal aanderanden.NetAtacama.EnMars.

AssistentLeuvenscheptdeminiatuurpuinwal
met eenblik vanhet testbed.Hetmateriaal gaat
straksineenovenomtedrogen.Morgenmaghet
opnieuwdehellingaf.

Martijn van Calmthout
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Ware wetenschap Marspuinstromen

Woesjh, een twee drie, trek!

Kunstmatige puinstroom.

www.volkskrant.nl/warewetenschap

Hoe komen ontdekkingen tot
stand? In Ware Wetenschap volgt
de Volkskrant 12 onderzoeks-
teams gedurende hun onderzoek.
Vandaag: aardwetenschapper
Tjalling de Haas maakt een puin-
stroom op schaal.

Steedsmeerweerstandtegen
regelsvoorgentech-gewassen
Van onze verslaggever
Ronald Veldhuizen

AmsterdamHetonbegripvoor
Europese regelgevingvangene-
tischgemodificeerdegewassen
neemttoe.Boeren indeEuropese
Uniewordengeraakt inhuninko-
menalsde toelatingvangene-
tischgemodificeerdegewassenzo
strengblijft alsnu.Dat schrijven
Spaanseplantwetenschappers in
eennieuwepublicatievanhet
vakblad Trends inPlant Science.

DeSpanjaardenzijnnietdeenigendie
hieroveraandebeltrekken. Infebruari
uitte landbouwdeskundige Louise
Fresco in het vooraanstaande blad
Science gelijksoortige kritiek. Zij
noemdedeEuropeseweerstandtegen
gentechnologie ‘onwetenschappelijk’.
De meeste EU-lidstaten stemmen bij
toelatingsprocedures tegen.
DeSpaanseonderzoekers,onder lei-

dingvanbiotechnoloogPaulChristou,
vindendat de EU-regels tegenstrijdig
zijnensnelmoetenveranderen.Hetof-
ficiële voedselveiligheidsorgaan EFSA
heeftsemeesteplantenmetnieuwege-
nenalsveiligbestempeld.Zij leverenin
principe voordelen op, zoals minder
pesticidegebruik en een hogere op-
brengst.

Een vande EU-doelstellingen is om
elk boerenbedrijf, groot of klein, keu-
zevrijheid te bieden in wat het ver-
bouwt. Toch zijn er tot nu toe maar
tweegentechvariantentoegelaten,een
maissoortdiezonderpesticideninsec-
tenweerteneenzetmeelaardappeldie
grondstoffen levert voor industriële
toepassingen.

Bert Lotz, agro-ecoloog van de uni-
versiteitvanWageningen,zegtingrote
lijnenhetmetdeSpaansebiotechnolo-
gen eens te zijn. ‘Je kunt genetische
modificatie niet bij voorbaat weg-
gooien’, zegt hij. ‘Bij landbouw is het
juistbelangrijkommeerdere technie-

ken en oplossingen af te wisselen en
niet jaar in, jaar uit hetzelfde te doen.
Gentechnologie kan juist bijdragen
aandieafwisselingenzoeconomische
voordelenopleveren, ook voorNeder-
land.’
Volgens Christou en zijn collega’s

hebben vooral kleine enmiddelgrote
boeren last van de strikte EU-regelge-
ving. Daar kan Lotz zich wel iets bij
voorstellen: ‘De techniek voor de zet-
meelaardappelwasna twee jaar klaar,
maar er volgde daarna nogmeer dan
tienjaaraanEU-toelatingsprocedures.
Datkostmiljoenen.Detechniekwordt
zoduurdat alleen grote bedrijven zo-
als Monsanto die kunnen betalen en
verkopen. Dat werkt monopolievor-

ming in de hand, een probleemwaar
vooralkleineboerendedupevanzijn.’

Eenanderehindernisvoorkleinebe-
drijven is volgens de Spanjaarden de
regelgeving die hetmengen van gen-
techgewassenmet gewone gewassen
moetvoorkomen.Deafstandentussen
gentech- enniet-gentechakkersmoe-
ten in sommige landen zo groot zijn,
dateenkleinboerenbedrijf vlakbijeen
biologischecollega geenplekheeftom
gengewassenteverbouwen.Datdruist
opnieuwintegendekeuzevrijheidvan
boeren, aldusChristouenco.

Annemarie Breukers, econoomaan
deuniversiteit inWageningenherkent
de kwestie. ‘Maarhet probleem is veel
bredereningewikkelder’, zegtze. ‘Niet

alleendekeuzevrijheidvanboerentelt,
ookdievanburgers.Endatsociaal-eco-
nomischeaspect verschilt per land. In
Oostenrijk krijgt biologische land-
bouwvoorrangen is ergeenplekvoor
gengewassen,maar in Spanje ligt dat
anders.Dat culturele verschil valtniet
te vatten in een afstandsregel, maar
weegtwelmee.’

Breukerszit ineenEU-werkgroepdie
dit soort botsende belangen in kaart
wil brengen om zo een gelijke basis
voor besluitvorming te bieden. ‘Soci-
aal-economischeuitkomstenobjectief
vaststellen is lastig’, zegt ze. ‘Enalshet
al lukt:dannogkun jeniet zomaarbe-
slissenwelke richtlijn voorwelk land
hetbest is.’

De gentechvrijetuin van boer Koekoek in Nijmegen, de eerste gemeente die, sinds eind 2012, een zoge-
noemde gentechvrije zone heeft. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Wiezijnhand
totvuistbalt,
zalmeer
onthouden

Van onze verslaggever
Mark Mieras

Amsterdam 90 seconden de
rechterhand tot een vuist ballen
verhoogt de opslagcapaciteit van
het geheugen. De linkerhand sa-
menknijpenhelpt de hersenen
omde informatieweer terug te
halen. Tot die opmerkelijke con-
clusie komenonderzoekers van
drie onderzoeksinstituten inMas-
sachusetts enNew Jersey.

In de jongste editie van het vakblad
PLoS ONE speculeren de onderzoekers
al over mogelijke praktische toepas-
sing van hun vondst. Wellicht kun-
nen scholieren er hun voordeel mee
doen bij het leren van woordjes,
plaatsnamen en jaartallen: rechts
knijpen voorafgaand aan het leren en
links knijpen voor de overhoring. Zo
ver is het echter nog lang niet.

Ruth Propper van de Montclair
State University in New Jersey en col-
lega’s lieten 51 rechtshandige proef-
personen een lijst woorden
onthouden en later reproduceren.
Hun werd gevraagd om daarbij twee
keer met de rechter- of linkerhand
anderhalveminuut stevig in een rub-
berballetje te knijpen, voorafgaand
aan het leren en het reproduceren.
Wie met de rechterhand kneep en
daarna met de linker scoorde bij de
geheugentest gemiddeld maar liefst
twee keer zo hoog als wie het an-
dersomdeed.

Eerdere experimenten lieten al
zien dat we bij het samenballen van
de handen kruislings onze frontaal-
kwabben activeren. Bovenin de fron-
taalkwab zit demotorische schors. De
linker motorische schors bestuurt de
rechterhand, en andersom. De linker
frontaalkwab is betrokken bij het co-
deren en opslaan van herinneringen,
de rechter frontaalkwab is belangrijk
om informatieweer te herinneren.


