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digde leidingwater. ‘Dat is maar
een voorbeeld. Onze methodiek
werkt net zo goed in Manhattan of
in Mexico Stad. We ontwerpen
simpele tools waarmee stadsontwikkelaars en architecten aan de
slag kunnen. Een geïntegreerd
planningsproces levert namelijk
heel veel winst op. Met alleen een
groen dak of een paar zonnecellen
ben je er niet. Het gaat ook om het
hergebruik van afvalstromen.’
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Steden kunnen veel efﬁciënter omgaan met energie, water en andere
grondstoffen. Nu zijn het ‘rupsjes
nooitgenoeg’ die grondstoffen van
buitenaf aanvoeren en de afvalproducten zo snel mogelijk weer over
de stadsgrenzen wegwerken. Dat is
zonde. Meer nadruk op duurzaamheid brengt de stedelijke ecologische voetafdruk ﬂink omlaag.
Dat schrijft Claudia AgudeloVera, PhD bij de sectie Milieutechnologie, in een bijdrage voor het
tijdschrift Resources, Conservation
and Recycling. Dat artikel vormt
het fundament voor het proefschrift waarop de Colombiaanse
op 20 Juni zal promoveren bij
hoogleraar en mede-auteur Huub
Rijnaarts.
Traditioneel zijn steden grootverbruikers van grondstoffen die
van elders worden aangevoerd. Er
is nauwelijks aandacht voor urban
harvesting, stelt Agudelo. Terwijl er
ook in de stad wel degelijk van alles valt te oogsten, zoals regenwater of energie – via zonnecellen of
-boilers – maar ook door hergebruik van afvalstromen. Zo kan
licht vervuild water worden gebruikt voor het spoelen van het toilet of is de overtollige warmte van
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een supermarkt te gebruiken om
zwembaden op te warmen.
Al met al levert dat spectaculaire
resultaten op: een Nederlandse

doorsneestad, zo berekende de
milieutechnologe, kan voorzien in
de eigen behoefte aan elektriciteit
en in globaal de helft van het beno-
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Ondanks de fraaie resultaten van
de studie zal het nog tientallen jaren duren voordat dergelijke duurzaamheidsprincipes daadwerkelijk
op grote schaal zijn ingevoerd, verwacht Agudelo. ‘Steden vernieuwen
zich weliswaar constant, wijken
worden gerenoveerd, maar dergelijke veranderingen kosten tijd. Bij
een nieuwbouwwijk daarentegen,
of als er in China in enkele jaren
een nieuwe stad wordt gebouwd,
kunnen urban harvest-principes
wel al direct worden toegepast.’
In enkele huizen en wijken in
Nederland worden al enkele veelbelovende resultaten geboekt,
maar de Wageningse ideeën zijn
nog geen gemeengoed. ‘Voorlopig
is het vooral een kwestie van goede
ideeën en technieken aandragen’,
verwacht Rijnaarts. ‘Veel mensen
denken dat duurzaamheid leidt tot
ongemakkelijke aanpassingen,
maar er is heel veel te winnen zonder dat we aan comfort hoeven in
te boeten.’ 51
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Onderzoekers hebben te weinig
aandacht voor de wilde voedselplanten die plattelandsbewoners
in de tropen verzamelen als aanvulling op hun dieet. Dat betoogt
Gisella Cruz in het onderzoek
waarop ze op 16 mei promoveerde.

Boeren in Thailand blijken veel
wilde voedselplanten te verzamelen die hun dieet divers maken en
bijdragen aan de voedselzekerheid.
De bewoners van de regio Kalasin gebruiken ruim vijftig verschillende planten waarvan het blad of
de vrucht als voedsel kan dienen.
Belangrijke vindplaatsen zijn rijstvelden en het bos rond de rijstvelden. Zo levert de rijstteelt de boe-

ren meer op dan rijst alleen. Wilde
planten nestelen zich in het droge
seizoen rond de rijstvelden, waarmee dit een multifunctioneel ecosysteem is, aldus de promovenda.
De dorpelingen met een laag inkomen verzamelen meer wilde
planten dan de hogere inkomens.
Zo creëren ze een ruraal vangnet
tegen voedselschaarste, aldus
Cruz. Ze vindt dat de wilde planten
voor menselijke consumptie deel

moeten uitmaken van agro-ecologische onderzoekmodellen, zodat
de voedselplanten een waarde krijgen in landbouwprogramma’s en
voedselbeleid. Voor haar onderzoek kreeg Cruz in 2007 de Unesco-l’Oreal Fellowship for Young
Women in Sciences, geﬁnancierd
door het cosmeticaconcern
l’Oreal. De geboren Peruaanse was
de eerste Nederlandse onderzoeker die deze beurs ontving. $6
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