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IJskap in dodelijke spiraal
De afgelopen zomer is er
minder zeeijs in het
Noordpoolgebied ge-

smolten dan de recordhoeveel-
heid van vorig jaar, maar 2008
komt op een goede tweede
plaats. Volgens Mark Serreze
van het Amerikaanse National
Snow and Ice Data Center in
Boulder, Colorado, bevindt de
ijskap zich in een ‘dodelijke spi-
raal’ en is de Noordpool over
twintig jaar misschien al volle-
dig ijsvrij in de zomer. Al sinds
de jaren tachtig wordt de ijskap
in de zomer steeds kleiner, zo
blijkt uit satellietbeelden. Vori-
ge week maakten onderzoekers
bekend dat het mogelijk was
om een rondje om de noordpool
heen te varen, waarschijnlijk
voor het eerst in 125.000 jaar.

Ontworteld bos
In het westen van Nepal
zijn in amper tien minu-
ten tijd bijna driedui-

zend bomen omgevallen, zo
meldde de website eKantipur.
Omdat er volgens de eerste be-
richten nauwelijks wind stond
toen de bomen tegen de grond
gingen, vermoedden omwo-
nenden dat er bovenaardse
krachten in het spel waren ge-
weest. Later maakte de regiona-
le bosbouwdienst echter be-
kend dat de bomen waren ont-
worteld door een plotselinge
windhoos. Ghopal Chaudhary,
een van de getuigen van het
zeldzame incident, liet zijn
koeien grazen in de buurt van
het bos toen dat door een harde
wind omver werd geblazen, al-
dus eKantipur.

Lichtgevende vis
Viskundigen blijken ja-
renlang blind te zijn ge-
weest voor de fluoresce-

rende rode gloed die verschil-
lende diepzeevissen versprei-
den. De experts hadden altijd
aangenomen dat vissen die op
grote diepte leven de kleur rood
niet eens konden waarnemen,
omdat rode lichtstralen vanaf
tien meter diepte volledig door
het water worden geabsor-
beerd. Maar onderzoekers van
de Duitse universiteit Tübingen
zagen bij toeval vissen rood op-
lichten toen ze een filter ge-
bruikten dat de fellere groene
en blauwe lichtstralen tegen-
hield, waardoor alleen de rode
overbleven. Het onderzoeks-
team ontdekte ruim dertig ver-
schillende rifvissen die licht ga-
ven in allerlei schakeringen
rood, paars, roestbruin en roze.
Vermoedelijk gebruiken de vis-
sen de roodtinten voor onder-
linge communicatie. 

Tropische cyclonen
De orkaan Ike trok een
spoor van vernieling in
het zuiden van Texas.

Talloze huizen werden ver-

woest, en honderdduizenden
mensen in de omgeving zullen
nog weken verstoken blijven
van stroom. Er vielen zeker ze-
ventien doden in Texas, en in
het middenwesten van de Ver-
enigde Staten werden nog eens
dertig mensen het slachtoffer
van staartjes van de storm.
• In Taiwan vielen zeker elf do-
den door de tyfoon Sinlaku, die
onverwacht midden over het ei-
land trok in plaats van over het
noorden, zoals was voorspeld.
• De tropische cycloon 02B
kwam in de Indiase deelstaat
Orissa aan land. De storm zal
waarschijnlijk nog dagenlang
in India en Nepal voor zware re-
gen zorgen.

Aardbevingen
De omgeving van Dili,
de hoofdstad van Oost-
Timor, werd opgeschrikt

door een zware aardschok. Tal-
loze mensen renden in paniek
de straat op, maar zover bekend
vielen er geen slachtoffers en
was er nauwelijks schade.
• Er waren ook aardbevingen in
het noorden van India, het
midden van Nieuw-Zeeland en
het westen van Colombia.

Gerommel in Colombia
De inwoners van de de-
partementen Cauca en
Huila in het westen van

Colombia ontvluchtten hun
huizen uit angst voor een uit-
barsting van de Nevado del
Huila. In de vulkaan hadden
zich binnen een etmaal meer
dan honderd schokken voorge-
daan. 

Mier van Mars
In het Amazonegebied is
een mier gevonden
waaruit vermoedelijke

alle andere soorten mieren zijn
ontstaan. De evolutiebioloog
Christian Rabeling van de Uni-
versity of Texas, die het blinde,
onder de grond levende roofin-
sect ontdekte, gaf het beestje de
naam Martialis heureka, ofte-
wel ‘mier van Mars’, vanwege
zijn buitenaardse uiterlijk. Uit
genetisch onderzoek is geble-
ken dat het om een niet eerder
ontdekte soort en ondersoort
gaat. Sinds 1923 was er niet
meer zo’n unieke mierensoort
ontdekt. De mier heeft zich zo’n
120 miljoen jaar geleden ont-
wikkeld uit een wespachtig in-
sect, waarna er vrij snel diverse
soorten ontstonden die in ver-
schillende omstandigheden
konden overleven. De Martialis
heureka is in al die tijd nauwe-
lijks veranderd doordat hij on-
der de grond leeft in een stabie-
le, tropische omgeving, waar
hij nauwelijks concurrentie
ondervindt van andere mieren.

STEVE NEWMAN

H
et is een gebonk van jewel-
ste in de kelder van een
huis aan de Ten Katestraat
in Oud West. Met een klein

heistellinkje op rupsbanden slaat
funderingsbedrijf De Waalpaal
veertien stalen buispalen onder het
vijf verdiepingen tellende pand. Die
moeten het werk overnemen van de
houten palen die ongeveer een
eeuw dienst hebben gedaan.   

Het heiblok dat verantwoordelijk
is voor de herrie is niet zien. Het
doet zijn werk in het binnenste van
de buis, aangedreven door een lier
die het 1500 kilo zware stuk staal
vliegensvlug optrekt en weer naar
beneden laat vallen. De klappen
volgen elkaar in hoog tempo op.
“Want de buis moet in beweging
blijven,” legt directeur Theo de Jong
van de Waalpaal uit. “Dat is effi-
cienter dan dat je er met grote tus-
senpozen een reuzeklap op geeft.
Het is net als wanneer je met je blote
voeten op het strand aan de vloed-
lijn staat. Sta je stil dan gebeurt er
niets, maar je hoeft maar lichtjes
met je voeten te trillen en je zakt

langzaam tot je enkels weg.” 
Dat het heiblok in de stalen buis

op en neer gaat, in plaats erboven,
is niet alleen een kwestie van ruim-
tegebrek. Het is ook efficiënt, omdat
de slagenergie daar komt waar hij
nodig is, namelijk bij de punt
onderaan de paal. Om te voorko-
men dat het blok de voetplaat

onderaan de paal losslaat, wordt er
eerst een zak grind in de paal gekie-
perd. De grindprop onderin spreidt
de krachten van het heiblok en
zorgt dat de wand van de buis ook
meedoet met het overbrengen van
de energie.  Telkens als er een stuk
buis wordt opgelast, gaat er weer
wat extra grind in. Uiteindelijk zit er
volgens De Jong wel een meter grind

in de paal van 18,5 meter. Dat wordt
opgenomen in het beton waarmee
de buis later wordt volgestort.

De keldervloer schudt flink bij ie-
dere klap van het heiblok. Maar De
Jong garandeert dat mensen boven-
in het gebouw er weinig van mer-
ken. Hoe strak de betonnen kelder-
vloer er ook uitziet, veel meer dan
een tijdelijk werkplateau is het niet.
Bedoeld om gemakkelijk met de mi-
niheistelling te kunnen manoeuvre-
ren, zonder dat die steeds wegzakt
in de blubber. Dat plateau mag best
een beetje meebewegen. 

Als alle palen netjes op hun plek
staan wordt de echte construc-
tievloer gestort. Die wordt goed ver-
ankerd in de bestaande muren en
draagt het gewicht van de hogere
verdiepingen over op de nieuwe pa-
len. Die laten de krachten op hun
beurt wegvloeien in de tweede
zandlaag, die dat makkelijk kan
hebben. Als niemand het tenminste
in zijn hoofd haalt dat er een onder-
gronds metrostation moet komen
en pal naast die palen in de grond
gaat wroeten. 

Over vibro- en andere palen. Serie
over de fundering van Amsterdam. 

AD TISSINK
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Blinde oermier
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Een heistellinkje
stampt buizen in
Ten Katestraat

Het heiblok slaat de buispaal achttien meter diep in de tweede zandlaag onder Amsterdam. ELMER VAN DER MAREL


