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Warmte blijft na een hete dag tot
in de volgende ochtend als een
dikke deken boven de stad hangen. De stad herstelt daardoor
niet of nauwelijks van de hitte.
Dat blijkt uit metingen die Wageningse meteorologen deze zomer
deden in hartje Amsterdam en 22
kilometer buiten de stad.
De onderzoekers lieten op 23 en 24
juli, vlak voordat het landelijk hitterecord werd gevestigd, elke twee
uur een speciale, biologisch afbreekbare weerballon opstijgen.
Onder de ballon hing een bekertje

Het hitte-eiland
bereikte een hoogte
van 120 meter
met apparatuur om de temperatuur, luchtvochtigheid en positie
te meten. Hoofddoel was om de
omvang van het zogenoemde hitteeilandeffect vast te stellen, legt meteoroloog Gert-Jan Steeneveld uit.

Dat is het verschijnsel dat na een
warme dag de hitte in de stad langer blijft hangen dan erbuiten.
Het verschil kan oplopen tot 5 graden Celsius. Maar hoe zo’n hitteeiland er in 3D uitziet – van de
grond tot in de hogere luchtlagen –
was tot nu onbekend. En juist die
gegevens zijn volgens Steeneveld
nodig om tot betere weermodellen
te komen.
Op zijn dikst bleek het hitte-eiland
een hoogte van 120 meter te bereiken. Op dat punt is de temperatuur
van de lucht gelijk aan die boven
het platteland. Aanvoer van warme
lucht uit het zuiden in de hogere
luchtlagen zorgde er bovendien
voor dat het hitte-eiland lang in
stand bleef. Steeneveld: ‘Er vindt
dus geen menging plaats. De
warmte en alle luchtvervuiling
blijft daardoor in de stad hangen.’
De metingen laten ook zien dat de
warmte in de stad sterk uiteenloopt. In het centrum was het met
temperaturen rond de 36 graden
het ‘koelst’. In de buitenwijken
werd het boven de 38 graden. Het
verschil is het gevolg van de hoogte
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STEDELIJK HITTE BLIJFT LANG HANGEN

 O
 nder grote belangstelling van de pers lieten meteoroloog Gert-Jan Steeneveld en
collega’s in juli weerballonen op op de Dam in Amsterdam.

van de bebouwing en de breedte
van de straten. De smallere straten
in het centrum liggen langer in de
schaduw. Ook water in de buurt
(het IJ) zorgt voor afkoeling.
De gemeten temperaturen vallen
overigens nog mee. Steeneveld re-

kende met het bijgewerkte weermodel en diverse klimaatscenario’s uit wat steden als Amsterdam
in de toekomst staat te wachten.
Temperaturen van 43 graden zullen dan op een warme dag geen
uitzondering meer zijn. RK

GELUIDSISOLATIE MET VEZELS UIT VARKENSPOEP
Zes Wageningse masterstudenten hebben een
geluidsisolerend materiaal ontwikkeld uit varkensmest. Daarmee wonnen ze de tweede
prijs bij Biobased Innovation Student Challenge Europe (BISC-E) in Berlijn op 24 oktober.
Woningen en kantoren bij vliegvelden moeten
beter worden geïsoleerd, vertelt masterstudent
Biobased Sciences Stamatis Chrysanthopoulos
uit Griekenland. ‘Je kunt ziek worden van geluidsoverlast. Bewoners in de buurt van vliegvelden hebben een groter risico op een hartaanval.’
Het Wageningse studententeam BioSilence
zocht naar een organisch materiaal dat bruikbaar is bij de geluidsisolatie. Ze kwamen uit bij
mest. ‘In mestverwerkingscentrales worden stikstof en fosfaat teruggewonnen uit mest’, zegt Bas
Roovers, eveneens masterstudent Biobased Sciences. ‘Wat resteert, zijn vezels. Die worden momenteel verbrand of als bodemverbeteraar geRESOURCE — 7 november 2019

bruikt, maar je kunt ze ook persen en drogen,
waardoor de micro-organismen doodgaan en de
mestgeur verdwijnt. Dan heb je geluidsisolerend
materiaal.’
Eerst deden de studenten laboratoriumexperimenten met dit materiaal, daarna verpakten ze
de vezels in een stuk steenwol. Dat prototype
hebben ze getoond tijdens de BISC-E-finale in
Berlijn.
‘Ons isolatiemateriaal is een stuk duurzamer
dan de gangbare steenwol,’ zegt Chrysanthopoulos, ‘want de productie van steenwol kost veel
energie en leidt tot hoge broeikasgas- en stikstof
emissies.’ BioSilence wil de steenwol uiteindelijk helemaal vervangen door hun product. Dat
zal niet meevallen in de conservatieve bouwwereld, stelde de Nederlandse jury van BISC enkele
maanden geleden tijdens de voorronde. Desondanks wonnen de Wageningers die voorronde.
BioSilence is een zeer internationaal team. Naast

Chrysanthopoulos en Roovers zitten er twee Italianen, een Mexicaan en een Colombiaan in het
team. Ze zijn begeleid door Costas Nikiforidis,
onderzoeker bij Biobased Chemistry and Technology, en Martien van den Oever, onderzoeker
bij Wageningen Food & Biobased Research. AS

