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Sijs met jazzy ritmes
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Door de duinen
We steken weer eens het eiland
Schiermonnikoog over. Van zuid
naar noord door de Kooiduinen. Het
is niet zo ver, het is wel een ruige
tocht. We moeten onze weg vinden
langs stekelige duindoorns en door
kletsnatte valleien. We zien een
bruine rat scharrelen. Even later
vinden we een drol die sprekend
een vossendrol lijkt. Acht centime-
ter lang, met zo’n staartje, vol mui-
zenharen. Maar vossen zijn er niet
op Schier, hoewel je erop kunt
wachten dat onverlaten ze uitzetten
om ze vervolgens weer te mogen
doodschieten.
Deze drol is vast van een verwilder-
de kat. Het barst op Schier van de
verwilderde katten, ik zie meer ver-
wilderde katten dan konijnen. Op
een schapenpaadje tussen dicht ber-
kenstruweel ligt een bloederig slag-
veld van botten en veren. De lange
handpennen zijn warm oranjebruin
met zwart. Hier is een velduil ge-
slacht, aan de pluksporen te zien
door een havik.

Kat en rat zijn door mensen ver-
spreid, de havik kwam zelf. Duinen
worden bos, velduil maakt plaats
voor havik.
Bij paal 7 lopen we het strand op,
bij paal 5 lopen we er weer af. An-
dermaal het eiland over, nu van
noord naar zuid. Dat graspad langs
het dennenbos is één van mijn lie-
velingspaden. Er scharrelen zangvo-
gels door de jonge loofbomen aan
de voet van de oude dennen. Eén er-
van zingt een wel heel gevarieerd
liedje, melodieuze riedels afgewis-
seld met jazzy ritmes. Even ben ik
van slag. Heb ik dit eerder gehoord?
Wacht daar zit ie. Het is een sijs. Op
deze plek hebben eerder sijzen ge-
broed. Na winters met veel sijzen,
zoals nu, blijven er altijd wel een
stuk of wat van deze noorderlingen
broeden, in naaldbos.

Koos Dijksterhuis
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Honderd keer sneller opladen
met een nieuw type batterij

Van onze redactie groen

Stel je voor dat het opladen van een
elektrische auto net zo snel zou gaan
als benzine tanken in een gewone
auto. Of dat een mobiele telefoon in
een paar seconden weer een volle
batterij heeft. Onderzoekers van de
universiteit van Illinois lijken hier-
voor de oplossing gevonden te heb-
ben. Hun fijnmazige batterij verkort
de gemiddelde oplaadtijd tot maxi-
maal één honderdste van wat nu ge-
bruikelijk is. Bovendien heeft de ac-
cu ongeveer 20 procent meer opslag-
capaciteit.
De Amerikaanse uitvinding kan
volgens de universiteit een ware re-
volutie op het gebied van elektrisch
rijden veroorzaken. Het grootste pro-
bleem van deze voertuigen is de ac-
tieradius. Is de batterij leeg, dan
moet de bestuurder al gauw acht uur
wachten voordat hij zijn weg kan

vervolgen. Met de nieuwe batterij
wordt dit nadeel tenietgedaan.
Moderne batterijen zijn goed in het
opslaan van energie, maar zijn slech-
te geleiders. Het gevolg is dat het op-
en ontladen van een batterij lang
duurt. De onderzoekers hebben ge-
probeerd dit probleem op te lossen
door naar condensators te kijken: dit
zijn goed geleidende metalen waar-
tussen een beperkte lading elektrici-
teit kan worden opgeslagen. De nieu-
we batterijen bestaan uit een meta-
len traliewerk van een goed gelei-
dend materiaal. Daartussen is mate-
riaal geplaatst dat geschikt is voor de
opslag van energie. Op deze manier
leggen de elektronen geen lange af-
standen meer af door het slecht ge-
leidende materiaal.
Voor het onderzoek hebben de we-
tenschappers lithium-ion en nikkel-
metaalhydride horlogebatterijen ge-
maakt. Omdat voor de productie van
deze batterijen alleen bestaande
technieken worden gebruikt, ver-
wachten de Amerikanen geen pro-
blemen bij de productie van hun vin-
ding. Voorzichtigheid is wel op z’n
plaats, het is nog niet duidelijk of de
snelle laadtijden de levensduur van
de batterij verkorten.

Frank Petersen

Wereldwijd zijn er heel wat mensen
die geen schoon drinkwater hebben.
Op Wereldwaterdag, afgelopen dins-
dag, is daar weer eens aandacht
voor gevraagd. Maar wat merk je er
in Nederland van dat drinkwater
schaars is?
Het regent hier veel en er is vol-
doende grondwater. Het idee dat je
zuinig moet zijn is hier niet zo diep
doorgedrongen.
Een Nederlander gebruikt zo’n 120
liter drinkwater per dag. Het groot-
ste deel blijkt langs zijn lichaam te
stromen naar het doucheputje. Het

verschilt een beetje per leeftijdsca-
tegorie, maar een gemiddelde Ne-
derlander gebruikt 65 liter water
per dag onder de douche. Ter verge-
lijking: slechts 0,6 liter water wordt
gedronken op een dag. Er valt dus
vooral water (en geld) te besparen
met minder of korter douchen.
Maar wat nou juist goed verkoopt
zijn inloopdouches met grote
douchekoppen en liefst ook nog zij-
waartse waterstralen. “Steeds meer
mensen willen een luxe douche”,
vertelt René Betgem uit Almere. Hij
verkoopt al vijftien jaar douches,
stoomcabines en whirlpools. “Een
luxedouche verbruikt minimaal 10, Zijwaartse stralen zijn populair

Moeilijk was het niet om het Green Key keurmerk te
krijgen voor hun hotel, zeggen twee Amsterdamse
ondernemers. Zij gaan verder: kleerhangers van gerecycled
plastic, lakens van ecokatoen en een groeneplantenwand.

Goed slapen naast

Erika de Joode

Gasten plaatsen hun reiswekker
op een nachtkastje waarin
zeewier is verwerkt, ze slapen

onder lakens van ecokatoen en wor-
den ’s ochtends pas écht wakker als
ze onder de waterbesparende douche
staan. Groen en duurzaam is niet
truttig, vinden bedrijfskundige Mar-

co Lemmers en jurist Sam Cohen.
Hun Conscious Hotel aan het Am-
sterdamse Vondelpark is juist hip,
vriendelijk en leuk, zeggen ze.
Lemmers was als consument al be-
hoorlijk bewust, maar door de ge-
boorte van zijn dochter is hij nog
meer gaan nadenken over het belang
van duurzaamheid. “Wat laat je ach-
ter voor de toekomst?”

De hotels van hem en zijn partner,
waarvan die aan het Vondelpark de
nieuwste is, zijn energiezuinig. De
kleerhangers zijn er van gerecycled
plastic. De douche bespaart 35 pro-
cent water. Door de straal met extra
lucht naar buiten te persen, blijft de
kracht gelijk, legt Lemmers uit. “Ei-
genlijk foppen we de mensen een
beetje.”
Het hotel trekt niet alleen moder-
ne, belezen en kritische mensen aan,
verzekert hij. “We krijgen hier na-
tuurlijk ook gasten die puur voor de
locatie en de prijs komen.”
Krijgen zij de duurzame visie niet
opgedrongen? De muur van levende
planten in de lobby laat zien dat gas-
ten zich letterlijk in een groen hotel
bevinden. De kapstok heeft de vorm
van een boom.
Lemmers vindt het wel meevallen.
Dat de kapstok van gerecycled mate-
riaal is gemaakt, staat er niet bij. Aan
het nachtkastje is niet te zien dat een
van de grondstoffen zeewier is. “We
zullen de gasten geen keuzes onthou-
den. In de lobby verkopen we naast
biologische producten ook bier van
Heineken. En daar is, behalve het
flesje, niets groens aan.”
Wél wordt het groene flesje – als
het leeg is – apart gehouden van an-
dere soorten afval. Het personeel
doet dat, maar de speciale recycle-
punten in de gangen van het hotel
bieden ook hotelgasten de mogelijk-
heid hun afval te scheiden.
Zij kunnen hun verblijf zo verant-
woord maken als ze zelf willen. In de
badkamer hangen Engelstalige kaart-
jes met tekst. De handdoek wordt als
persoon opgevoerd en vraagt of de
gast hun date leuk vond. De doek zelf
heeft er in ieder geval van genoten.
En als de gast nog een date wil, hoeft
hij de handdoek alleen maar terug te
hangen op het haakje – de schoon-
makers laten hem dan met rust. Ver-
taald klinkt het wat flauw, maar de
Engelse kaartjes zijn humoristisch
en met een vlotte pen geschreven.
Voor een saunabezoek zijn de
handdoeken niet nodig, aangezien
het Conscious Hotel niet over een
sauna beschikt. “We werken samen
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Gasten worden verwelkomd in het Conscious Hotel.

Overdadig douchen en toch
groendoen kritische blik op producten en diensten

Met deze accu wordt
het grootste nadeel
van de elektrische
auto tenietgedaan


