Bèta Wetenschapswinkel

Gras tussen grindstenen

Hebt u ook zo’n lekker makkelijke tuin? Hup, tegelvloertje erin, lekker zitten, geen last van kattenstront en onkruid, geen vieze aarde aan het tuinbankstel en de barbecue.
In particuliere tuinen slaat de verstening toe. Al dat
plaveisel komt het milieu in de stad niet ten goede.

Hoe nu verder?

Operatie Steenbreek zet (figuurlijk) de beuk in de
tegeltuin: op naar een groene en gezonde stedelijke
leefomgeving!

Groenlandse Steenbreek

De beuk in de tegeltuin
Door Karin Ree
Een eerste stap is de verstening van
particuliere tuinen en de gevolgen daarvan in kaart te brengen. Hoe doe je dat?
Met die vraag ging Cirsten Zwaagstra,
student milieuwetenschappen, aan de
slag.
Groen en onverharde grond zijn onmisbaar in een stad. Uit psychologisch onderzoek is bekend dat mensen blij worden van groen. Biologisch gezien biedt
stedelijk groen een rijke biodiversiteit,
een leefplaats voor vogels, vlinders en
andere diersoorten. Voor milieukunde is
vooral de invloed op het stedelijk klimaat
interessant. Dit is de focus van het onderzoek van Cirsten.
Het broeikaseffect zorgt voor verandering van het klimaat op grote schaal. In
Nederland stijgt de gemiddelde temperatuur; het aantal zomerse dagen neemt
toe, evenals de hoeveelheid neerslag en
de frequentie van hevige regenbuien. In
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een versteende stad tikken deze veranderingen extra hard aan. Tijdens hittegolven is het in de stad beduidend warmer
dan op het platteland; dit noemen we het
stedelijk hitte-eiland. Plaveisel en bebouwing houden de warmte vast en verminderen ook de nachtelijke afkoeling. Dat is
meer dan vervelend: tijdens een hittegolf
overlijden meer mensen.
Groen en onverharde grond zorgen voor
een verkoelend effect door opname van
de warmte en door verdamping van water.
Tijdens hevige regenbuien leidt een versteende stad tot problemen bij de waterafvoer. Het plaveisel neemt geen water
op, de riolering is vaak niet berekend op
de snelle afvoer van grote hoeveelheden
water, met overstromingen en overstorten tot gevolg. Onverharde grond neemt
water op en vermindert zo de overlast van
hevige regenval.
Hoe belangrijk zijn particuliere tuinen
in deze veranderingen van het stedelijk
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ligt in de orde van maximaal 3,4 % ten
opzichte van 1998. Hoe erg is dat? Om dat
te kunnen beoordelen moet je op lokale
schaal kijken; met het gebruikte model
kun je daar geen uitspraak over doen. In
Helpman bijvoorbeeld stroomt het water
af langs de Hondsrug, maar in Selwerd
en de Professorenbuurt kan het minder
makkelijk weg. Daar treden meer overstromingen en overstort op.
Het effect op het stedelijk hitte-eiland is
minimaal. Zelfs met extreme aannames
blijft het verschil ruim binnen 1 graad.
Het model doet echter geen uitspraak
over de verandering van de nachttemperatuur, terwijl die wel essentieel is voor
de toename van het sterftecijfer. Hier ligt
dus nog een taak voor de experts in modellering van microklimaat.

klimaat? Dat is nog niet zo eenvoudig
om te onderzoeken. Je hebt historische
gegevens op ruimtelijk kleine schaal
nodig om de trend in verstening in getallen te kunnen uitdrukken. Het Kadaster
heeft met de gemeente Groningen een
methode ontwikkeld om Cirsten van de
nodige data over de bedekking van de
bodem te voorzien. In een pilotstudie
zijn delen van drie wijken in Groningen
onder de loep genomen: Selwerd, Helpman en de Professorenbuurt. De oudste
data met voldoende nauwkeurigheid
stammen uit 1998. Dat is niet heel lang
geleden; de toename van de verstening
(in 2013) is dan ook niet zo groot, tot circa
8% in Selwerd. Dat is minder dan in vergelijkbaar onderzoek in steden in Engeland en België.
Via modelstudies heeft Cirsten een beoordeling gemaakt van de gevolgen voor
de waterafvoer en het hitte-eiland in de
wijken van de pilotstudie. De toename
van de waterafvoer tijdens hevige regen

Operatie Steenbreek is een groeiende
groep van mensen uit diverse organisaties: natuurverenigingen zoals KNNV,
onderzoeksinstellingen zoals Alterra,
gemeentes zoals Groningen en Den Haag
et cetera.
Daar zit dus veel potentieel om met
de methodes en de resultaten van het
werk van Cirsten Zwaagstra aan de
slag te gaan. De pilotstudie wordt uitgebreid naar vijf andere steden, die met
veel enthousiasme bij Steenbreek zijn
aangeschoven. Dan blijft het niet bij de
milieukundige effecten van verstening.
Biodiversiteit staat ook op de onderzoeksagenda. Maar er is meer dan onderzoek:
de groep vormt in elke stad een netwerk
van burgers, bedrijven (tuinmarkten!) en
organisaties voor een draagvlak voor een
groene stedelijke omgeving. Motivatie is
belangrijk: waarom kiest u voor een versteende of juist voor een groene tuin? Hoe
kunnen we een groene tuin aantrekkelijker, makkelijker, goedkoper ( ….) maken?
Denk ook aan initiatieven zoals collectief
tuinieren, verticaal tuinieren en vele andere inspirerende ontwikkelingen.

Het woord is aan opdrachtgever Wout Veldstra
Wout Veldstra, stadsecoloog van
de Gemeente Groningen, had genoeg van de stenen oppervlakten
die je overal in de stad ziet. Hij
maakte zich zorgen dat steden minder groen worden en vroeg zich af
wat de gevolgen zijn. Want: “als er
geen bloemen groeien, komen er
ook geen insecten. In een stenen
tuin valt voor vogels daarom niks te
beleven.” Ook vindt hij de versteende tuinen maar lelijk en denkt hij
dat het een modetrend is. Minpunt
is verder dat het regenwater in een stenen tuin minder snel de bodem in sijpelt. Het komt via straatputten in het riool terecht. Dat gebeurt ook met bestrijdingsmiddelen die mensen gebruiken om algen op tegels tegen te gaan.
,,Het riool staat al onder druk, nu het door de klimaatverandering steeds vaker harder regent.” Goed dat het probleem dus aangepakt wordt!

Cirsten Zwaagstra over haar project
Hoe heb je het wetenschapswinkelproject ervaren?
Ik heb het ervaren als een leuk project, juist door de maatschappelijke context van het probleem. Ook de begeleiding van en het contact met de Wetenschapswinkel was prettig: ik werd gestimuleerd om uitdagingen aan te gaan.

Wat was er lastig en wat heb je geleerd?
Ik vond het moeilijk om de significantie en de directe relevantie van mijn
resultaten te beoordelen. De modellen spugen als het ware wat cijfers uit,
maar wat betekent dit nu voor de samenleving? Ik denk dat ik door dit onderzoek beter heb geleerd om onderzoek en resultaat in een breder perspectief te
plaatsen.

Wat vond je het leukst?
Ik vond het leuk om contact te hebben met partijen buiten de universiteit,
zodat je merkt dat je enthousiasme voor het onderwerp gedeeld wordt door
anderen. Ook is het leuk dat je onderzoeksvraag een concrete vraag van een
persoon of instelling is, er wordt echt wat gedaan met je onderzoek.

Wat doe je nu? En wat heb je aan dit project gehad voor de toekomst?
Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeerstage bij Groningen Seaports,
wederom voor de Wetenschapswinkel. Ik merk dat de ervaringen van mijn
vorige onderzoek bij de Wetenschapswinkel ervoor zorgen dat ik mijn project
veel sneller en gemakkelijker op kan zetten.

Voor de Wetenschapswinkel is zo’n
diversiteit van organisaties, doelen en
soorten kennis zoiets als een groene tuin:
mooie stekjes (onderzoeksvragen) uitzoeken, spitten en zien dat het geheel groeit,
dankzij de bijdrage van velen.
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