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VLINDERVERF VERVAAGT NOOIT
Minder vaak de ladder op om je kozijnen te
schilderen en dan ook nog werken met niettoxische verf. Ooit wordt het werkelijkheid.
Onderzoeker Jessica Clough en haar collega’s
van Physical Chemistry and Soft Matter ontwikkelden een verf die nooit zijn kleur verliest. Ze
lieten zich inspireren door pauwen, vlinders en
kevers.
Normale verf heeft een kleur doordat pigmenten
slechts een deel van het licht weerkaatsen en de
rest absorberen. Dat is tevens de reden voor de vergankelijkheid van de kleur, want bij de absorptie
van licht ontstaan chemische processen die het
pigment afbreken.
Maar het kan ook anders. Bij vlindervleugels of
pauwenveren bijvoorbeeld, gaan de stralen die
niet worden teruggekaatst gewoon rechtdoor, in
plaats van dat ze worden geabsorbeerd. Daardoor
ontstaat een zogenaamde fotonische kleur, die
zeer lang zijn intensiteit behoudt. Clough: ‘Er zijn
fossielen van insecten die miljoenen jaren oud
zijn en toch nog net zo sterk gekleurd.’
De onderzoekers slaagden erin om de nanostructuren uit het dierenrijk na te bouwen in het
lab door piepkleine plastic balletjes op te stapelen. Tussen de balletjes stopten ze silica, een belangrijk bestanddeel van zand. Bij verhitting ver-

dwijnen de plastic bolletjes en wordt het silica
hard. Zo ontstaat een geraamte met lucht op de
plaatsen van de balletjes. De grootte van de balletjes bepaalt welke kleur er ontstaat: blauw bij de
kleinste, groen bij de middelgrote en paars bij de
grootste.
Vooralsnog is het kleurenassortiment beperkt.
‘Blauw en groen lukken goed’, vertelt Clough.
‘Maar structuren die rood weerkaatsen, weerkaatsen ook blauw. Dus dan wordt het paars.’ De on-

De onderzoekers bouwden
de nanostructuren uit het
dierenrijk na in het lab
derzoekers hopen dit in de toekomst te verhelpen
met mengsels van kleine en grote balletjes. Ook
felle kleuren zijn nog lastig, omdat de balletjes
ook wit licht weerkaatsen, waardoor pastelkleuren
ontstaan. ‘Dat kun je onderdrukken door een
beetje houtskool toe te voegen’, vertelt Clough.
De verf is nu nog duur, omdat die in het lab
wordt gemaakt. In een fabriek kan het volgens
Clough goedkoper. Ze heeft zelf al schilderijtjes
TL
met de nieuwe verf gemaakt.

WAAROM INVESTEERT EEN BOER (NIET) IN WATERBEHEER?
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Overheden en waterschappen willen graag
dat boeren en tuinders mee-investeren in
waterbeheer. Maar hoe krijg je de ondernemers zover? Door je eerst te verdiepen
in hun beweegredenen, zegt promovendus
Melle Nikkels.

 M
 elle Nikkels (rechts) bezocht voor zijn promotieonderzoek naar collectief waterbeheer ook boeren in Australië.
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Nederland krijgt steeds vaker te maken met
droogte en wateroverlast. Om het land klimaat-robuust te maken, kan het helpen om
bijvoorbeeld drainagesystemen aan te passen of dammetjes aan te leggen in sloten.
Daarvoor moeten individuele boeren investeringen doen op hun land. Op zo’n moment
staan ze voor een afweging: loont dit voor mij
en doen de buren ook mee?
Overheden stimuleren dergelijke investeringen doorgaans met subsidies, zegt Nikkels, die promoveert bij Water Resources
Management. Maar eigenlijk hebben ze geen
idee hoe het besluitvormingsproces van de
investeerder verloopt. ‘Wellicht bepalen niet

de kosten, maar andere redenen of de boer
investeert.’
Nikkels faciliteerde groepsgesprekken op
Walcheren, waar boeren samenwerken om
zoet water op te slaan en zout water buiten te
houden. ‘Ik kwam er achter dat de ene boer
veel meer wil of kan betalen voor water dan
de ander. Daar lopen ze nu tegenaan, omdat
ze samen moeten investeren. Als je persoonlijke kennis en ervaring uitwisselt, ontstaat
onderling begrip en kom je uiteindelijk gemakkelijker tot gezamenlijke investeringen.’
In Australië was Nikkels betrokken bij
een afvalwaterproject dat water kon leveren
aan boeren. Sommige boeren sputterden
echter tegen. Tijdens groepsgesprekken
bleek dat ze een vijfjaarsplanning maken en
graag een waterprijs wilden die voor vijf jaar
vaststond. Nikkels: ‘Een relatief simpele aanpassing in de leveringsvoorwaarden verhoogde de bereidheid om te betalen. Dat was
nooit gelukt zonder dat gesprek.’ AS

