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OP ZOEK NAAR ÉCHT VERKOELEND WATER
Een schets van drie
mogelijke manieren
om stedelijke waterpartijen echt verkoelend te maken.

Water neemt op een warme dag veel
zonne-energie op. Het fungeert
daardoor overdag als een soort
warmtebatterij die wordt opgeladen
en die het stedelijke hitte-eilandeffect een beetje dempt. Maar deze
batterij loopt na zonsondergang
langzaam leeg en versterkt daarmee
juist het hitte-eilandeffect in de
nacht. Daar is iets tegen te doen,
denkt landschapsarchitect Sanda
Lenzholzer. Door waterpartijen slim
te ontwerpen kan water een echt
koelelement zijn in een warme stad.
Met haar project Realcool mag ze de
komende twee jaar aantonen of en
hoe dat precies werkt.
Realcool richt zich op een paar
opties die mogelijk werken. Eén
manier is extra schaduw te maken
zodat het water minder opwarmt.
Door schermen boven het water te
hangen bijvoorbeeld, of door beplanting op al dan niet drijvende eilanden aan te leggen. Een andere
optie is de verdamping te vergroten.
Water dat verdampt neemt energie
op uit de omgeving en werkt daardoor verkoelend. Daarbij geldt: hoe
groter het wateroppervlak, hoe
meer verdamping. Lenzholzer: ‘Fon-
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• STW-project om stad minder
warm te maken
• Vier ton voor research
through design

teinen temperen op die manier bijvoorbeeld de luchttemperatuur.’ Extra beplanting aan of in het water is
een andere manier om voor meer
verdamping te zorgen. Bomen verdampen via de huidmondjes veel
water.
Nieuw aan het project is ook de
manier van onderzoek. Lenzholzer
gaat met research through design
aan de slag, waarbij gaandeweg op
basis van wetenschappelijke kennis
naar de juiste ruimtelijke oplossing
wordt gezocht. Ontwerpers, beheerders van stedelijk gebied en het publiek worden nauw bij dat proces

betrokken. Stadsbewoners mogen
via enquêtes zeggen wat ze van de
voorgestelde ontwerpen vinden. Visualisatie van de ontwerpen is daarom een belangrijk onderdeel van
het project. Modelberekeningen
moeten verder aantonen of de oplossingen echt werken. Echt iets
bouwen zit er volgens Lenzholzer
binnen het twee jaar durende project niet in. Dat is aan de ontwerpers die na aﬂoop met de kant-enklare prototypes aan de slag kunnen.
Realcool is een project van Wageningen UR en de Hogeschool van

Amsterdam. Met het project is vier
ton gemoeid, waarvan twee derde
naar Wageningen gaat. Realcool
maakt onderdeel uit van negen projecten die STW en NWO hebben gehonoreerd binnen het nieuwe programma Research through Design
van de topsector Creatieve Industrie. Lenzholzer is blij met dit nieuwe programma. ‘Het is de eerste
keer dat ontwerpen als een serieus
onderdeel van academisch onderzoek wordt erkend. Research
through design is één van de specialisaties binnen onze leerstoelgroep.’ RK

ZWEMMEN BRENGT PALING IN PUBERTEIT
• Gesimuleerde migratie in
zwemgoot

Door palingen virtueel naar de Sargassozee te laten zwemmen, breng
je ze in de puberteit. Maar volledig
geslachtsrijp maken lukt op deze
manier niet. Dat blijkt uit opmerkelijk Wagenings onderzoek van
Imares.
Wilde paling trekt om te paaien
naar de Sargassozee. Tijdens die
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tocht worden palingen geslachtsrijp. Paling in gevangenschap
plant zich zonder hulpmiddelen
niet voort. Wetenschappers doen
al jaren verwoede pogingen om
daar een mouw aan te passen.
Arjan Palstra en collega’s lieten
enkele tientallen palingen de duizenden kilometer lange reis in een
zwemgoot maken. Daarbij werden
de omstandigheden onderweg –
dag en nacht, zoet en zout water,
watertemperatuur – zo goed als mogelijk nagebootst. De alen zwom-

men eerst 689 km (twee weken) in
zoet water en vervolgens 3103 km
(negen weken) in zout water. De reis
vond in volledige duisternis plaats;
palingen zwemmen op zee ’s nachts
op een diepte van minstens 200 meter en overdag van een kilometer.
De virtuele reis doet wat met palingen. In het zoete water neemt
het testosteronniveau aanzienlijk
toe. De zeereis doet de geslachtsklieren groeien, wat duidt op seksuele rijping. Maar verder dan de
puberteit komen ze niet. Voor het

doorgroeien naar volledige geslachtrijpheid is kennelijk meer
nodig. Toch zijn de gevonden effecten nuttig, legt Palstra in Aquaculture uit. Onderzoekers brengen
palingen aan het voortplanten
door ze met hormonen te behandelen. Nu het verboden is om wilde schieralen (palingen die paairijp zijn) hiervoor te gebruiken,
moeten kweekalen in de puberteit
worden gebracht. Dat lukt bij de
langeafstandszwemmers van Palstra. RK

