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Evolutie in het lab
Amerikaanse onderzoe-
kers hebben in het labo-
ratorium een zelfrepli-

cerend chemisch proces in
gang gezet, dat licht kan wer-
pen op de oorsprong van het le-
ven op aarde. Gerald Joyce en
zijn collega’s van het Scripps
Research Institute in Californië
hebben aangetoond dat synthe-
tische RNA-enzymen zichzelf
op ongeveer dezelfde manier
kunnen reproduceren als leven-
de organismen, maar dan zon-
der leven of cellen. “Zolang je
maar voor de bouwstenen en
het eerste zaad zorgt, gaat het
eindeloos door,” schrijft Joyce
in het blad Science. Volgens een
van de theorieën over het ont-
staan van leven werd de huidi-
ge rol van DNA als informatie-
drager aanvankelijk vervuld
door RNA. Het nieuwe chemi-
sche reproductieproces zou in-
zicht kunnen verschaffen in de
manier waarop de eerste le-
vensvormen zijn ontstaan. De
enzymen die de onderzoekers
hebben gebruikt, hadden een
capaciteit van dertig ‘bits’ om
informatie voor de ‘voortplan-
ting’ op te slaan, en bleken via
een op natuurlijke selectie lij-
kend proces te kunnen evolue-
ren. De RNA-enzymen wisten
zich in een soep van bouwste-
nen te vermeerderen. De
meeste vormden in het begin
exacte kopieën, maar andere
muteerden tot beter functione-
rende exemplaren, die het oor-
spronkelijke RNA uiteindelijk
verdrongen.

Filtersysteem voor CO2 ontregeld
De hoeveelheid CO2 die
de Japanse Zee uit de
lucht kan filteren, is

drastisch gedaald, zo hebben
onderzoekers van de Univer-
siteit van Pohang vastgesteld.
Een team onder leiding van
professor Kitack Lee vergeleek
gegevens uit de periode van
1999 tot 2007 met die van 1992
tot 1999 en ontdekte dat de hoe-
veelheid opgeslagen CO2 was
gehalveerd. Volgens Lee is het
filtersysteem, waarbij CO2 uit
de atmosfeer door het opper-
vlaktewater wordt geabsor-
beerd en door de beweging van
het water naar de bodem zakt,
door de opwarming van het
zeewater ontregeld geraakt. 

Vuile sneeuw smelt eerder
De sneeuw in de bergen
in het westen van de
Verenigde Staten en Ca-

nada smelt sneller door al het
roet dat uit de lucht neerdaalt.
Door de luchtvervuiling die
door auto’s en fabrieken wordt
veroorzaakt, is de sneeuw in
het voorjaar wel een maand
eerder weg, zo blijkt uit nieuw
onderzoek. Dat kan problemen
opleveren voor waterkracht-
centrales, landbouw en visserij.
Een team van het Pacific North-

west National Laboratory van
het Amerikaanse Department
of Energy ontdekte dat de roet-
deeltjes zonlicht absorberen,
net zoals bijvoorbeeld asfalt,
waardoor de sneeuw en de
lucht daar vlak boven zo’n 0,7
graad warmer worden. Volgens
onderzoeker William Gustafson
is in het Cascadegebergte sinds
de jaren vijftig zestig procent
van de sneeuwlaag verdwenen.

Watersnood in Fiji
Bij overstromingen in
Fiji zijn zeker elf mensen
omgekomen. Talloze

huizen, boerderijen en bedrij-
ven zijn verwoest door kolken-
de watermassa’s, die het gevolg
waren van aanhoudende zware
regen. Negenduizend mensen
moesten hun huizen ontvluch-
ten. Veel toeristen konden hun
hotel niet meer uit en moesten
wachten tot het weer was op-
klaard. 

Tropische cylonen
Het noorden van Austra-
lië had zwaar te lijden
onder dubbel natuurge-

weld: de tropische cycloon
Charlotte viel samen met
springtij. Diverse wegen liepen
onder water, waardoor hele ste-
den en dorpen van de buiten-
wereld werden afgesloten. De
schade loopt waarschijnlijk in
de tientallen miljoenen dollars.

Aardbevingen
Een aardbeving op 8 ja-
nuari in Costa Rica, met
een kracht van 6,1 heeft

aan ten minste 38 mensen het
leven gekost. Reddingswerkers
waren deze week nog naarstig
op zoek naar overlevenden. De
meeste slachtoffers van de
aardbeving, de zwaarste in 150
jaar tijd, werden door modder-
lawines verzwolgen. 

Smogvluchtelingen
Kraaien kunnen best te-
gen een stootje, maar de
vervuilde lucht in Tehe-

ran is de vogels toch wat al te
gortig geworden. De Iraanse
hoofdstad heeft al jaren een
smogprobleem dat de kraaien
tot nu toe nauwelijks leek te de-
ren, zeggen Iraanse milieuacti-
visten in de Britse krant The
Guardian. Maar deze winter zit-
ten er zoveel verstikkende gas-
sen in de lucht, zoals koolmo-
noxide, dat achtereenvolgens de
duiven, de nachtegalen en nu
dus ook de kraaien elders hun
heil hebben gezocht. Dat de
lucht buiten de stad frisser is,
wil volgens de Iraanse bioloog
Jamshir Mansouri nog niet zeg-
gen dat de vogels er in hun nieu-
we leefomgeving op vooruit
gaan. Want daar loeren allerlei
nieuwe gevaren waardoor ze
misschien op den duur zullen
uitsterven. 

STEVE NEWMAN

S
oms willen ingenieurs pre-
cies weten hoeveel belasting
een paal kan hebben. Maar
een belastingsproef kost

veel tijd. Er moet een flink gewicht
bovenop de paal geplaatst worden,
waarna er een uur lang gekeken
moet worden of hij zakt. Zo niet,
dan kan er wat gewicht worden bij-
geplaatst waarna het weer een uur
wachten is. Dit gaat door tot de paal
bezwijkt of is aangetoond dat hij
voldoende draagvermogen heeft.
Bouwers voeren zo’n tijdrovende
test alleen uit als ze de zaak niet he-
lemaal vertrouwen. 

Het testen kan trouwens ook door
hard drukken met hydraulische ci-
linders of vijzels. Maar meestal
moet er dan eerst een flinke con-
structie worden opgebouwd waar-
tegen die vijzels zich kunnen afzet-
ten. Als er grote palen getest moeten
worden, vergt dat een aparte funde-
ring. “Dat is het paard achter de wa-
gen spannen,” vindt Peter Midden-
dorp van de firma Profound.

Twintig jaar geleden bedacht hij
samen met een Canadese machine-
fabrikant dat het in zulke gevallen
handiger is een klein gewicht te lan-
ceren vanaf de bovenkant van de
paal. Dat zet zich daarbij met kracht
af tegen de paal en zorgt voor de ge-
wenste belasting. Het is vooral een
kwestie van een voldoende

krachtige brandstof uitkiezen.
Bij zijn zogenaamde statnamic-

methode brengt Middendorp raket-
brandstof tot ontsteking in een ver-
brandingskamer direct onder de
proefmassa. De methode is de afge-
lopen jaren verfijnd en wordt steeds
vaker toegepast. Dit najaar nam bo-
demonderzoeksbureau Fugro een
reusachtig statnamicapparaat in
gebruik, dat krachten tot 1600 ton
kan uitoefenen. Dit staat gelijk aan

het gewicht van 1600 middenklasse
auto’s van elk duizend kilo. Welis-
waar houdt die kracht maar 0,2 se-
conde aan, maar dat is volgens
Middendorp lang genoeg voor een
betrouwbare meting.  

Langs de spoorlijn bij Vleuten be-
leeft de nieuwe aanwinst zijn vuur-
doop. Een aannemer heeft tijdens
de bouw van een spoorviaduct een
paar testpalen in de grond achterge-
laten met een diameter van maar
liefst 1,65 meter. Die fungeren als

proefkonijn. De crème de la crème
van de Nederlandse funde-
ringstechniek is uitgenodigd. Ook
uit Engeland, Frankrijk en Duits-
land zijn specialisten overgekomen
om het spektakel te aanschouwen.
Er heerst een opgewonden sfeer. De
laatste tien seconden worden door
alle aanwezigen luidkeels afgeteld.

Er klinkt een knal, er stijgt zwarte
rook op en er gaat een lichte schok-
golf door de grond. Dan is de proef
al weer voorbij. Het nog altijd 80 ton
zware proefgewicht is een meter of
wat de lucht in gekomen, maar dat
viel nauwelijks te zien. Het werd
grotendeels aan het oog onttrokken
door een grote stalen ton gevuld
met grind, dat het gewicht opvangt
na de lancering.

De aannemer komt al snel enthou-
siast uit de bouwkeet gerend. De
paal is 5 centimeter de bodem in ge-
drukt, maar daarna ook weer 2 cen-
timeter teruggeveerd, meldt hij. Dat
strookt prachtig met de uitkomsten
van de omslachtige statische be-
lastingproef die twee jaar eerder al
eens op dezelfde palen is uitge-
voerd. Alle reden dus voor een glas
champagne in de bouwkeet. Er
wordt getoost op het ‘fascinerende
stuk jongensspeelgoed’ waarmee
de  funderingswereld is verrijkt.

AD TISSINK

Met een klein gewicht en wat
raketbrandstof is de sterkte van
een funderingspaal snel te
bepalen.  Een serie over de
fundamenten van de stad.
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Kraaienmars in Teheran
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Een knal, een
rookwolk, en het
is alweer voorbij


