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IN HUIS
Huizen zitten niet alleen vol met slimme vondsten, maar

BEZORGING
kunnen ook helpen om de gevolgen van de opwarming van
de aarde en klimaatverandering te verminderen. Met nieuwe
materialen en technieken kunnen we huizen zo goed isoleren
dat ze veel minder energie verbruiken. Dat is beter voor de
aarde en uiteindelijk ook goedkoper.
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1. LEVEND LICHT
Bacteriën die op de zuignappen van diepzee-octopussen
leven kunnen misschien voor licht in huis zorgen. In hun lijf
produceren ze een lichtgevende stof die luciferine wordt
genoemd. Als zo'n bacterie in aanraking komt met zuurstof
begint hij licht te geven. Een tikje tegen de lamp waarin
de bacteriën zitten is al genoeg om de reactie in gang te
zetten en het licht te laten schijnen.

2. BACTERIEBATTERIJEN
Wetenschappers hebben ontdekt dat bacteriën die
in onze ingewanden ervin yoghurt zitten stroom
kunnen produceren. OOk bacteriën die diarree en
gangreen veroorzaken (het afsterven, van weefsel-
door een slechte doorbloeding) hebben dit kunstje
onder de knie. Misschien lukthet om van die
bacteriën levende batterijen te maken:

3. ZOETE ENERGIEBRON
Je moet er niet te veel van
eten, maar suiker is voor alle
levende wezens een belangrijke
energiebron. Mensen en mieren
zijn er dol op, net als kolibries, al
hebben die het liefst de nectar van
bloemen. Net als levende wezens
zet een suikerbatterij met behulp
van enzymen de suiker om in
energie.
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4. LICHTGEVENDE PLANT

Maar liefst driekwart van alle
oceaandieren, waaronder

kwallen en pijlinktvissen, kan
zelf licht maken.

Mensen kunnen er heel verschillend
uitzien. Toch hebben we voor 99,9%
allemaal dezelfde genen. Sommige

van onze genen zitten ook in andere
dieren, en zelfs in planten. Uit

onderzoek blijkt dat ook in bananen
genen zitten die de mens ook heeft!

Heb jij weleens een glimworm of een vuurvliegje zien gloeien
in het donker? Net als de bacteriën op de zuignappen van
octopussen produceren deze dieren licht met behulp van
luciferine. Na veel experimenteren is het gelukt om ook
planten deze stofte laten maken. Misschien zitje over een
paar jaar 's avonds wel bij het licht van je eigen lichtplant een
boek te lezen!



5. WORMENHOTEL
Ook al zijn wormen geen troeteldieren, ze
verdienen wel een knuffel. Wormen zijn
ongelooflijk goed in het opeten en verteren
van schillen, koffieprut, eierdoppen en ander
keukenafval. Het spul dat ze uitpoepen en
plassen is supergoede plantenmest. Je kunt
zelf een klein wormenhotel bouwen waarin
de dieren keukenafval omzetten in vloeibare
mest. Het hotel bestaat uit twee delen. Bovenin
leven de wormen en daar gooi je de schillen en
andere resten weg. De vruchtbare smurrie die
de wormen produceren wordt opgevangen in
de onderste bak. Met dat spul kun je kamer- of
tuinplanten bemesten.

6. IS DE DRONE AL GEWEEST?
In veel steden rijden de hele dag bestelbusjes
van pakketbezorgers rond. In de toekomst gaat
de bezorging misschien wel met drones. Omdat
die in een rechte lijn naar hun bestemming
kunnen vliegen, kost dat misschien minder
energie. Er moeten eerst nog wel wat problemen
worden opgelost. Drones mogen het vogelleven
niet verstoren en ook niet tegen gebouwen of
andere drones botsen. Ook moeten ze onder alle
weersomstandigheden goed kunnen werken.

8. GARNALENFOLIE
Om ze te beschermen worden veel dingen die

we kopen en versturen stevig verpakt. Dot is

begrijpelijk, maar het kost erg veel papier en

plastic, dat meestal wordt weggegooid. Het is

vaak slecht afbreekbaar. Op dit moment wordt

onderzocht of we van het materiaal waaruit

de pantsers van garnalen, krabben en kreeften

bestaan verpakkingsmateriaal kunnen maken.

Dit materiaal, chitine genaamd,lis biologisch

goed afbreekbaar.

Door bederf of omdat het er niet mooi
genoeg uitziet, komt veel voedsel
niet op ons bord terecht. Ook
weggegooid eten neemt land
in beslag. Alles bij elkaar
een stuk land dat groter
is dan China!

In Europa wordt per persoon 170 kilo
voedsel per jaar verspild. In Afrika
ten zuiden van de Sahara is dat maar
10 kilo per persoon.

7. MATRASSEN ALS KWEEKBED
Onderzoekers zijn bezig te kijken of oude

matrassen geschikt zijn om er groenten en kruiden
op te kweken. Door het schuimrubber water te
-laten opzuigen waarin alle voedingsstoffen zitten
die planten nodig hebben, kun je er zaden in laten
ontkiemen en de plantjes wortel laten schieten.
Per jaar worden wereldwijd miljoenen matrassen
weggegooid. Als we ze kunnen gebruiken om op
onvruchtbare plekken toch groenten te telen zou
dat een mooie oplossing zijn. Meestal belanden
matrassen op de vuilnisbelt of worden
ze verbrand.
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9. MEEREKENEN VOOR DE WETENSCHAP

Wetenschappers moeten soms dingen
uitrekenen die zo ingewikkeld zijn dat zelfs de
grootste en krachtigste computers er maanden

over doen. Om dit sneller te laten verlopen

kunnen mensen thuis meehelpen. Op hun

thuiscomputer draait dan speciale software

die een klein stukje van de berekeningen
uitvoert. Dat gebeurt zonder dat je er iets van

merkt. Je kunt gewoon doorgaan met mails

versturen, gamen of op Insta of Snapchat

zitten. Zo kan iedereen zonder een vinger uit

te steken meehelpen aan het oplossen van

wetenschappelijke problemen.



NIEUWE HUIZEN
We wonen het liefst in huizen die in de zomer koel blijven,

's winters lekker warm zijn en onder alle omstandigheden goed

bewoonbaar blijven. Omdat er steeds meer mensen bij komen,

moeten er steeds meer huizen worden gebouwd. Die moeten

zo milieuvriendelijk en zuinig mogelijk zijn. Daar zijn nieuwe

materialen en uitvindingen voor nodig. We moeten ook genoeg

goede plekken vinden waar al die nieuwe mensen kunnen wonen.

WAT IS HET PROBLEEM?
Elk jaar komen er op de wereld ongeveer 80 miljoen nieuwe

mensen bij. Door de opwarming van de aarde zijn sommige
gebieden niet meer geschikt om er te wonen. Volgens sommige
wetenschappers zal aan het eind van deze eeuw 30% van het
aardoppervlak extreem droog zijn, een soort woestijngebied

met weinig water en weinig plekken om voedsel te verbouwen.
Veel steden zijn nu al overvol. Als ze nog groter worden

verdwijnen in de omgeving van die steden grote stukken
natuur. Om te zorgen dat er voor iedereen plek is zullen we

nieuwe oplossingen moeten vinden. Ook ideeën die knettergek
lijken moeten worden onderzocht.
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WONEN OP ZEE
Misschien drijven er in de toekomst wel complete
steden midden op zee. Ze zouden kunnen
worden gebouwd op aan elkaar gekoppelde
drijvende platforms die met stevige kabels aan
de zeebodem vastzitten. Op zulke platformen
zouden huizen, scholen, kantoren, winkels en
zelfs complete wandelparken kunnen komen.
Misschien gaan kinderen dan wel naar de
onderwaterschool. In de zee rond de steden
liggen viskwekerijen. Drijvende steden zouden
hun energie kunnen halen uit zonnepanelen,
windmolens en de golven rond het eiland. Er
moeten nog veel technische problemen worden
opgelost voordat we naar drijvende steden
kunnen verhuizen. Hoe voorkom je bijvoorbeeld
dat de hele stad zeeziek wordt als het hard
waait? Misschien door ze in niet al te diep water
te bouwen, waar de golven minder hoog zijn.
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IN WELKE TUNNEL WOON JIJ?
Als je bang bent om zeeziek te worden zijn er
nog een heleboel andere nieuwe plekken om te
wonen, bijvoorbeeld onder de grond. Je hoeft niet
bang te zijn dat je dan als een mol door allerlei
tunnels moet kruipen. Je moet eerder denken
aan flatgebouwen die de grond in gaan. De diep
uitgegraven 'wormenkrabbers' zouden heel ruim
kunnen worden ontworpen, met grote centrale licht-
en luchtschachten. Een voordeel van ondergronds
bouwen is dat de temperatuur minder sterk
wisselt: 's zomers is het er koeler en 's winters is het
er warmer dan bovengronds. Daardoor kost het
verwarmen en koelen van ondergrondse gebouwen
minder energie. Wormenkrabbers zouden perfect
zijn op plekken waar veel tornado's en zware
stormen voorkomen. Voor gebieden met zware
overstromingen zijn ze natuurlijk minder geschikt.

Onder Helsinki, de hoofdstad
van Finland, ligt een netwerk van

onderaardse tunnels, inclusief
een zwembad, ijshockey- en

kunstschaatsbaan en sportveld.

Zelfs als het lukt om veel minder
kooldioxide de lucht in te blazen zou

de zeespiegel in 2100 al 50 centimeter
kunnen zijn gestegen. Dat zou ook I meter

kunnen worden als het niet lukt om veel
minder broeikasgassen uit te stoten. Op
dit moment wonen meer dan 230 miljoen

mensen in gebieden die minder dan
I meter boven zeeniveau liggen. Om te

voorkomen dat ze overstromen en onder
water komen te staan, moeten steden op
die plekken ingrijpend worden aange ast

of worden verplaatst.

(rotan')
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COMFORTABEL WONEN
We moeten nieuwe plekken vinden om te wonen. Misschien
moeten we wel complete steden verplaatsen. Wat we in elk
geval moeten doen is slimmer bouwen. We hebben huizen nodi
waarin je fijn kunt wonen zonder veel energie te verbruiken.
Een kijkje in de natuur kan ons op nieuwe ideeën brengen.

TERMIETEN KUNNEN HET AL
Termieten lijken op mieren, maar stammen af van de
kakkerlakken. In warme landen overal ter wereld bouwen
ze enorme heuvels van aarde. Daar wonen en werken ze
terwijl de brandende zon hoog aan de hemel staat. Om
voor frisse lucht en koelte te zorgen leggen de termieten
een ingewikkeld gangenstelsel met ventilatieopeningen
aan. Het werkt als een soort reusachtig stel longen dat
koele en warme lucht binnenhaalt en uitblaast. Door
deze geweldige truc na te bootsen kunnen we gebou-
wen ontwerpen die perfect op temperatuur blijven
zonder veel energie te verbruiken. In het Afrikaanse
land Zimbabwe is al een winkelcentrum gebouwd
waarvan het ventilatiesysteem van de termieten
is afgekeken. Het is er net zo druk als in een ter-
mietenhoop, maar ook net zo aangenaam.
Cool, toch?

VAN BACTERIE TOT BAKSTEEN
Om huizen energiezuiniger te maken moeten we niet alleen naar
het ontwerp kijken, maar ook naar de gebruikte bouwmaterialen.
Een van de meest gebruikte materialen is beton, dat bestaat uit
zand en cement. Dat cement wordt gemaakt in ovens en grote
maalmachines die veel energie verbruiken. Daardoor is beton een
materiaal dat zorgt voor veel uitstoot van kooldioxide. Elk jaar
worden miljarden tonnen beton geproduceerd en gebruikt. Beton
veroorzaakt ongeveer 8% van de wereldwijde C02-uitstoot.

Op dit moment is beton onmisbaar, maar misschien kunnen we
goede groene vervangers vinden. Een slim idee is om bakstenen met
behulp van een speciale bacterie in een steenvorm te laten groeien.
Hiervoor worden de bacteriën vermengd met gelatine en zand. Aan
het mengsel worden in water opgeloste voedingsstoffen toegevoegd.
De bacteriën eten het voedsel en zorgen dat de zandkorrels stevig
aan elkaar vast komen te zitten.



SCHIMMELSTENEN
Ook het mycelium van paddenstoelen en andere
schimmels (zie pagina 16) is mogelijk geschikt als
bouwmateriaal. Net als bij de bacteriebaksteen wordt
een steenvorm gebruikt waarin een voedselrijk mengsel
zit waarop de schimmels groeien. Ze vormen een
ingewikkeld netwerk van myceliumdraden. Nog mooier
is dat de myceliumdraden vanzelf met elkaar vergroeid
raken als je schimmelbakstenen tegen elkaar aan legt.
De verbinding die ontstaat is zo sterk, dat er geen
cement nodig is. Het zal nog wel even duren voordat
er echte gebouwen mee worden gemaakt, maar de
methode heeft al een naam: 'myco-architectuur'. De

Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA denkt dat

myceliumbakstenen misschien wel geschikt zijn om op
verre planeten huizen te bouwen.

DE STAD ALS SPONS
Volgens wetenschappers zullen we door klimaatverandering

steeds vaker te maken krijgen met extreme weers-

omstandigheden zoals hittegolven, storm en overstromingen.

Om het water van langdurige stortbuien te kunnen verwerken

zouden we steden in sponzen kunnen veranderen. Planten in

plaats van tegels en daktuinen zijn een goed begin. We kunnen

de stoep en de weg doorlatend maken. Als we het water in

ondergrondse tunnels en watertanks opvangen hebben we

een mooie reservevoorraad voor droge tijden, Langs tropische

zee- en rivierkusten vormen mangrovebossen een goede

natuurlijke bescherming. Ze bestaan uit bomen en struiken met

enorme, half boven het water uitstekende luchtwortels. Waar ze

verdwenen zijn zouden we ze opnieuw kunnen aanplanten. Om

zich te beschermen tegen de zeespiegelstijging zijn bewoners

op de Fiji-eilanden al begonnen met de aanplant van nieuw

mangrovebos langs de kust
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