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Open water in een warme stad
werkt als een soort koelkast. Overdag tenminste. Maar dat geldt niet
in de vroege ochtend. Dan werkt
een vijver juist als een kacheltje.
In steden is het warmer dan op
het naburige platteland. Het verschil kan op een warme zomerdag
makkelijk oplopen naar een graad
of vijf. Meteorologen doen volop
onderzoek naar dit hitte-eilandfenomeen en wat je kunt doen om
het effect kleiner te maken. Groen
bijvoorbeeld helpt. Groen zorgt
voor (enige) verkoeling. Water ook,
is de algemene indruk. Maar die
indruk is niet zonder meer juist,
blijkt uit berekeningen van promovendus Natalie Theeuwes.
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Theeuwes ontwierp een model van
een grote stad in de orde van grootte van Londen of Parijs. In deze
stad plaatste ze geen, één of meerdere grote vijvers en liet er een
weermodel op los. Uitgangspunt
daarbij was het weer tijdens een
paar zomerse dagen in mei 2008.
De resultaten zijn opmerkelijk. Uiteraard kwam het model met het
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verwachte hitte-eilandeffect op de
proppen: maximaal zo’n vijf graden.
Maar de situatie wordt een stuk
ingewikkelder als er open water in
het spel is. Water zorgt zoals verwacht voor verkoeling overdag,
maar ’s nachts is er iets anders aan
de hand. In de vroege ochtenduren, zo tussen vier en acht uur,
wordt de koelkast een straalkachel. Dat komt omdat het water
dan warmer is dan de lucht erboven. Water verkoelt, maar ’s nachts
dus niet, vat Theeuwes het bondig
samen.

En hoe warmer het water, hoe
groter het opwarm-effect. Bij water
van 20 graden Celsius –niet ongewoon na een warme zomer- valt de
afkoeling overdag in het niet bij de
opwarming ’s nachts. Aan de oevers van het water kan de temperatuur wel 3,5 graden hoger zijn dan
zonder water. De effecten kunnen
windafwaarts, afhankelijk uiteraard van wind en bebouwing, tot
vele kilometers ver merkbaar zijn.
En hoe groter het water, hoe groter
het effect, alhoewel het verband
niet evenredig is.

Het koeleffect overdag is ook
minder eenduidig dan gedacht.
Dat komt door verdamping van water. De gevoelstemperatuur neemt
toe als de lucht vochtiger wordt.
Die ervaring van een drukkend
warme tropische dag kennen we
allemaal. Het koeleffect van water
kan volgens Theeuwen op zulke
dagen wel tot zestig procent afnemen. Op een tropische dag kun je
voor afkoeling dus maar beter in
de vijver springen dan hopen op
indirecte afkoeling. RK
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Je kunt rijst telen met minder water. Dat kost ook nog eens minder
energie, maar heeft ook nadelen:
de opbrengst per hectare daalt en
je verliest meer stikstof. Dat ontdekte promovendus Masood Awan
tijdens veldproeven in Pakistan.
Rijst telen doe je in sawa’s – onder water gezette velden waarin je

de rijst uitplant. Dat is het gangbare beeld. Veel minder bekend is
dat je rijst ook kunt zaaien op een
stuk land dat je daarna gaat irrigeren, zogenaamde aerobic rice.
Door de toenemende watertekorten staat de gangbare natte rijstbouw onder druk in veel gebieden
en is aerobic rice aan een opmars
bezig. Een probleem is wel dat aerobic rice minder productief is.
Door waterschaarste zijn Pakistaanse boeren best gemotiveerd
om het waterbesparende rijstsysteem uit te proberen, maar hun fa-

voriete basmati rijst kunnen ze
met dit systeem niet telen. En de
beschikbare aerobic rassen leveren veel minder geld op.
Promovendus Masood Awan
ging de mogelijkheden voor de aerobic rice na in de hete Punjab in
Pakistan. Hij testte drie lokale en
twee exotische rijstrassen, waarbij
hij de hoeveelheid irrigatiewater
en stikstof varieerde. Zo vond hij
dat met name de exotische rassen
een mooie opbrengst haalden met
een waterbesparing van 20 procent
. Wel ontdekte hij dat extra mest

niet of nauwelijks meer opbrengst
geeft, terwijl dat in een sawa wel zo
is. Waar blijft die niet door de
plant opgenomen stikstof? ‘Waarschijnlijk niet in de bodem’, zegt
begeleider Pepijn van Oort. ‘Ik
denk dat de stikstof, via een proces
van nitriﬁcatie en denitriﬁcatie in
de bodem, de lucht in is gegaan.’
De bal nu bij de plantenveredelaars. Gezocht: een even smakelijk
rijstras als basmati dat goed gedijt
in een kort groeiseizoen, en tegen
droogte kan. $6
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