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Springende stippen
met staart
In de uiterste duinen op de oostpunt
van Schiermonnikoog warmt het
duinpannetje op, zodra de zon door-
breekt. Jassen uit! We zitten op mul
zand, wit zand. Scherp strandzand is
het, waar alleen een paar pollen
helmgras het redden, dankzij hun
lange wortels. Zon en wind en zout
uit zee zorgen hier voor extreme kli-
maatsverschillen. Er liggen zwarte
korreltjes op het zand. Ineens blijkt
zo’n korreltje te bewegen. Hij kruipt
weg. Er gaan er meer op stap. Dan
schiet er één een paar centimeter
weg, alsof hij gekatapulteerd is.
Het zijn springstaarten, de groten
zijn twee millimeter lange streepjes,
de kleine zijn stipjes. Op een macro-
foto blijken de stipjes echte beestjes
te zijn, met kop en staart, lijf en le-
den, zes poten, twee antennes. En
twee opgevouwen staartpunten,
waarmee een springstaart zichzelf
kan wegschieten.
Verderop lijkt het alsof er padden-
dril drijft op een plasje. Van dichtbij
blijken het weer die beweeglijke stip-

jes te zijn. Ze scharrelen net zo ge-
makkelijk over het water als over het
slijk. Springstaarten, zo te zien de-
zelfde soort, al zijn er twee die spre-
kend op elkaar lijken en die tot voor
kort als één soort werden be-
schouwd. Je moet al door een micro-
scoop loeren om het verschil te zien
tussen Isotoma viridis en Isotoma angli-
cana, waarvan weinig waarnemingen
bekend zijn omdat ie nog maar kort
als soort erkend wordt.
Er zijn meer dan achtduizend soor-
ten springstaarten en ze leven vooral
in bladeren- en strooisellagen. Ze
eten schimmels, rottende plantenres-
ten, bacteriën. Waarschijnlijk leven
er springstaarten in de bloempotten
van uw kamerplanten. Maar ook op
het oostelijkste zandduin van schier
vinden ze blijkbaar iets te eten:
korstmosjes misschien.

Koos Dijksterhuis

www.trouw.nl/groen
Voor eerdere afleveringen en vragen
over inheemse natuur

Bananen zuiverenwater,
maar doe het niet thuis

Van onze redactie groen

Een bananenschil laat in menig strip
en blunderprogrammamensen strui-
kelen, maar de schillen hebben ook
een praktisch nut. Dat blijkt uit on-
derzoek van twee Braziliaanse we-
tenschappers, die concludeerden dat
bananenschillen water kunnen reini-
gen van zware metalen.
Water raakt vervuild doordat meta-
len als lood en koper er via afvalstof-
fen uit de landbouw en industrie in
terechtkomen. Nu gebruiken zuive-
ringsbedrijven meestal aluminium-
oxide en cellulose om het water
schoon te maken, maar die stoffen
zijn relatief duur en kunnen boven-
dien zelf ook schadelijk zijn.
Koper en lood kunnen een gevaar
vormen voor de volksgezondheid als
mensen met de stoffen in aanraking
komen. Vooral lood is gevaarlijk: het
metaal kan de hersenen en het ze-
nuwstelsel aantasten.
Bananenschillen bieden soelaas,
meent hoofdonderzoeker Gustavo
Castro. Hij droogde de schillen eerst,
om ze vervolgens in een bak met wa-
ter te leggen. Van andere gedroogde

schillen maakte hij een filter waar-
doorheen water werd geloodst. Cas-
tro en zijn team hadden van tevoren
vastgesteld hoe groot de metaalcon-
centratie in het water was.
In beide gevallen werden de zware
metalen uit het water verwijderd, al-
dus Castro.
Volgens hem is het zelfs zo dat de
bananenschillen – waaraan de meta-
len zich hechtten – het water beter
zuiveren dan reguliere zuiverstoffen
doen.
Op zichzelf is het idee van voedsel-
afval als waterzuiveraar niet nieuw.
Eerder onderzoek heeft al aange-
toond dat ook delen van appels, ko-
kosnoten en suikerriet water kunnen
reinigen van giftige stoffen.
Overigens voegt Castro wel het be-
kende adagium don’t try this at home
aan zijn resultaten toe. Volgens hem
zijn de uitkomsten van zijn onder-
zoek vooral geschikt voor waterge-
bruik in de industrie. Thuis is de me-
taalconcentratie in water vaak te ver-
waarlozen en bovendien beschikken
de meeste huishoudens niet over ma-
teriaal dat die concentratie kan me-
ten.

Antoon van Nistelrooij

Door een speciale filter in fabrieks-
schoorstenen te plaatsen kunnen
watermoleculen worden opgevangen
en hergebruikt. De waterintensieve
industrie – zoals de petrochemie of
cementfabrieken – bespaart daarmee
zeker 40 procent op haar water-
verbruik, zo blijkt uit tien jaar on-
derzoek van kennisbedrijf Kema,
Nederlandse energiebedrijven en de
Technische Universiteit Twente.
Energiecentrales kunnen zelfs water-

leverancier worden, in plaats van af-
nemer.
Binnenkort starten in opdracht van
de Europese Unie grote veldtesten
met deze membranen bij energiecen-
trales in Spanje en Israël, bij papier-
fabrieken in Nederland en Zuid-Afri-
ka en in een geothermische centrale
in Tunesië.
„Tot nu toe hebben we alleen nog
maar in het klein gewerkt”, zegt
projectleider Ludwin Daal van Kema.
„Het hele proces moet op schaal
worden gebracht.” De eerste testen

duren zes maanden, maar het totale
onderzoek zal meer tijd in beslag ne-
men. Daal: „Waarschijnlijk is het
product over een jaar of vijf verkrijg-
baar.”
Het proces is redelijk simpel; een
selectief filter wordt in de voet van
een fabrieksschoorsteen geïnstal-
leerd. De rookgassen, die rijk zijn
aan waterdampen, worden langs dit
membraan geperst. Watermoleculen
worden voor een groot gedeelte op-
genomen, gassen niet. Water dat nor-
maal gesproken als restproduct de

Bouwen doe je met stenen, met
hout en met beton.
Kan het ook met oude
kabelhaspels van de buurman?
Of met samengeperste plastic
koffiebekertjes? Ja, dat kan.

Erika de Joode

Een speeltuin van afgedankte
windmolenwieken, een etalage
van oude raamkozijnen en een

espressobar van wasmachines. Toe-
komstdromen?
De Rotterdamse ontwerpers van
2012Architecten bewijzen het tegen-

deel. Zij maken van bestaande mate-
rialen – vaak afval – nieuwe produc-
ten en gebouwen.
De hoeveelheid fossiele brandstof-
fen in de wereld slinkt, terwijl de af-
valbergen groeien. Het Rotterdamse
architectenbureau ziet daarin moge-
lijkheden voor vernieuwende, duur-
zame ontwerpen. De architecten kie-

zen bewust voor materialen die lo-
kaal beschikbaar zijn, zodat ze niet
van heinde en verre aangesleept hoe-
ven worden.
Bouwen met voorzieningen die
binnen handbereik liggen, is een las-
tige opgave, want hoe weet je welke
materialen zich in de buurt bevin-
den? 2012Architecten riep er de zo-
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Villa Welpeloo in Enschede: deels gemaakt

Soms hebben architecten wel heel
wilde plannen met oude materia-
len. Ramon Knoester van WHIM
Architecten is van plan een enorm
plastic eiland aan te leggen in de
Grote Oceaan. In die oceaan drijft
nu al ongeveer 102 miljoen kilo
plastic rond. Knoester wil al dit
afval verzamelen, vermalen en ver-
warmen, zodat er bouwmateriaal
van gemaakt kan worden.
Het plastic komt aandrijven vanuit
vervuilende steden, maar wordt
ook weggegooid door toeristen of
bemanningen van schepen. De
afbreektijd van de stof is lang. Vijf-

honderd tot duizend jaar, meldt
hij. Jesse Goossens, die op een reis
onderzocht hoe groot de ’plastic
soep’ in de oceaan is, en er een
boek over schreef, meent zelfs dat
plastic in water helemaal niet
afbreekt.
Bovendien sterven er veel vogels
doordat ze het plastic aanzien voor
eten. Ook voor vissen is het afval
gevaarlijk, vooral als het versnip-
perd is – de overeenkomst met hun
belangrijkste voedselsoort plank-
ton is dan groot. Als ze het plastic
opeten, kan de stof ook op het
bord van mensen terechtkomen.

Het prototype van zijn zogeheten
’Recycled Island’ – te zien op
www.recycledisland.com – toont
hoe groots Knoesters plannen zijn:
het eiland moet tienduizend vier-
kante kilometer omvatten waarop
een zelfvoorzienende samenleving
van een half miljoen mensen komt
te leven.
Zelf noemt de architect zijn ont-
werp een ’modern Venetië’. Veel
mensen denken dat het een grap
is, maar Knoester is bloedserieus.
„Technische problemen ontken ik
niet, maar toch denk ik dat het
kan.”

Plastic eiland
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