
SCHEPRAD De plastic soep in de oceanen komt grotendeels van rivieren, kanalen
en sloten die op zee uitkomen. Student Rinze de Vries bedacht een oplossing om
dit plastic uit het water te vissen: het visvriendelijke scheprad.

tekst Marianne Wilschut
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D
e veldkrekels die vorige
week in het Natuurdag-
boek de liefde bedreven,
deelden enkele dagen
een holletje. Het manne-

tje bewaakte de ingang van dat hol-
letje, teneinde vijanden buiten de
deur te houden. Daarbij nam de kre-
kel een risico, want holbewakende
mannetjeskrekels worden vaker op-
gegeten dan holbewonende vrouw-
tjeskrekels. Behalve tegen vijanden
bewaakt de krekel zijn vrouwtje te-
gen rivaliserende mannen.
Andere mannetjes zouden het sper-
mapakketje van hun voorganger
zonder pardon wegvegen en een
nieuw pakje bezorgen. Dat wegve-
gen en bezorgen doen de mannen
met hun achterwerk. Daar ergens
zitten de geslachtsdelen. Ook het
vrouwtje heeft de geslachtsdelen
daar.
Bij insecten geschiedt de paring
soms omslachtig. Kevers hebben er
nog de minste moeite mee. Net als
bij landschildpadden kruipt de man
achter op de vrouw en paren ze op de
tast. Libellen doen dat anders. De
man grijpt de vrouw met de grijper-
tjes op zijn achterwerk vast in haar
nek. Om ervan af te zijn buigt ze
haar lijf 180 graden onder zich door
naar voren, en duwt ze haar ge-
slachtsopening tegen het mannelij-
ke orgaan. Dat zit niet helemaal ach-
ter op zijn lijf, maar een paar seg-
menten naar voren. Aldus verstren-
geld in een zogenoemd paringsrad
bedrijven ze de liefde. Ook schor -
pioenvliegen nemen hun vrouw in
een houdgreep, en houden haar on-
derwijl zoet met een voorgekauwd
puddinkje.
Vlinders keren elkaar de rug toe en
klemmen zich met hun achterwerk-
jes aan elkaar vast. Ze kunnen zo
zelfs vliegen. Van wintervlinders
hebben alleen de mannetjes vleu-
gels. Die sleuren hun vrouw mee de
lucht in. Bijster vrouwvriendelijk
gaat het er dus niet aan toe, maar
hoe anders doen de tedere krekels
dat. Ik schreef vorige week dat de on-
derste krekel tjirpte en dat dus blijk-
baar het vrouwtje tjirpte. Hoe voor-
ingenomen! Krekelkenner Louis-
Philippe Arnhem reageerde alert: bij
krekels zit de vrouw bovenop! De
man schuift zich achterwaarts draai-
kontend onder haar, tot hun edele
deeltjes elkaar vinden.
Koos Dijksterhuis

Krekelvrouwen
zitten boven
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Nu ook de 
plastic soep 
te lijf in rivieren
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I
s er na Boyan Slat nog een Nederlandse
whizzkid met een ingenieuze oplossing
voor de plastic soep in de oceanen opge-
staan? Rinze de Vries (31) is hard op weg
met zijn idee voor een visvriendelijke ma-
nier om plastic afval in rivieren en kana-
len af te vangen met behulp van het oud-
Hollandse scheprad. In december won de
student technische bestuurskunde aan de
TU Delft een prijs van 4000 euro van het

hoogheemraadschap Hollands Noorderkwar-
tier, en nu helpt datzelfde waterschap hem om
zijn oplossing in de praktijk te testen. 

Bij 3D Makers Zone in Haarlem, een cen-
trum voor innovatieve technieken, heeft De
Vries daarom een proefopstelling neergezet.
Op dit terrein, ooit de remise van vuilniswa-
gens van de naburige vuilstort, zette hij een
groot blauw zwembad op met daarin twee pa-
nelen van kippengaas die als wieken aan een
slinger op de rand van het zwembad zijn ge-
monteerd. Als De Vries aan die slinger draait,
vangen de wieken het plastic spaflesje, de lege
broodzak en een plastic tasje op die in het wa-
ter drijven. “Straks is het de bedoeling dat er
opvangbakken onder de panelen komen. Van-
daar uit wordt dat opgevangen in een aparte
bak water, zodat vissen die per ongeluk zijn
opgevist, weer uitgezet kunnen worden”, legt
De Vries uit. “De panelen worden dan niet
meer met de hand maar met een scheprad aan-
gedreven, een motor is overbodig.”  

De installatie is nu nog in een trial-and-er-
rorfase. De Vries: “In een logboek hou ik bij
waar ik tegenaan loop. Zo bleek het handiger
om het gaas niet plat maar in een komvorm te
spannen, zo blijft het afval beter hangen.” Voor
advies en overleg kan hij aankloppen bij
 Michiel Swuste, technisch medewerker van
het hoogheemraadschap Holland Noorder-

kwartier. Samen met een collega zit hij een
dag in de week bij 3D Makers Zone om te broe-
den op innovaties die de werkwijze van het
waterschap kunnen verbeteren. 

“Op deze inspirerende plek kunnen we los
van al het dagelijkse werk op innovatieve
ideeën komen en deze tot prototypen ontwik-
kelen”, zegt Swuste. “We zijn nu bijvoorbeeld
met herkenningssoftware bezig om de migra-
tie van vis in speciale vispassages via webcams
te monitoren. En dankzij de 3D-printers in het
pand hebben we een goedkopere kunststof

hark geprint waarmee we bij de rioolwaterzui-
vering tampons, condooms, schoonmaakdoek-
jes en ander niet afbreekbaar afval dat door de
wc wordt gespoeld, weg kunnen harken.” 

Prijsvraag
In het kader van de innovatie besloot het wa-
terschap ook de prijsvraag uit te schrijven die
De Vries uiteindelijk won. Swuste: “Wij zijn
een maatschappelijke organisatie en we vin-
den het belangrijk om te kijken of wij de plas-
tic soep in de oceaan kunnen verminderen. De

beste manier is om dat meteen bij de bron te
doen.”  

De plastic flessen, tasjes en andere verpak-
kingen die in sloten, grachten en rivieren drij-
ven, zijn meestal door de wind in het water ge-
blazen. Uiteindelijk komt dit plastic in zee te-
recht waar het in de magen van vissen en vo-
gels belandt. Tachtig procent van het plastic in
de plastic soep in de oceanen is naar schatting
afkomstig van het land. Swuste: “De gemalen
van de waterschappen spelen daarin een rol.
Zij pompen overtollig water weg naar zee en
kanalen. De gemalen zijn weliswaar voorzien
van roosters, maar die vangen alleen groot af-
val op zoals jerrycans en zelfs tuinstoelen.” 

Eenvoud
Met zijn vondst kan De Vries het kleinere afval
dat tussen de roosters doorglipt, opvangen.
“De kracht van mijn idee zit hem in de een-
voud. Het maakt gebruik van de opwaartse wa-
terstroom en bestaande technieken zoals de
oer-Hollandse schepraderen van de poldermo-
lens en kan zonder al te grote investeringen
achter gemalen worden geïnstalleerd. Het is
bovendien ook nog eens visvriendelijk. De
schepraderen bewegen namelijk langzaam en
alleen in het bovenste deel van de watergang,
daardoor kunnen vissen makkelijk uitwijken.” 

De Vries heeft knutselen altijd leuk gevon-
den. In de schuur van zijn ouderlijk huis in het
Friese Luinjeberd was hij al druk met de zaag
en de boor in de weer en in zijn krappe studen-
tenkamer in Delft had hij al gauw een con-
structie gemaakt waarmee hij zijn bed overdag
kon optakelen zodat er ruimte was voor een
eettafel.

“Omdat ik een waterliefhebber ben, heb ik
veel vakken gekozen die met waterveiligheid
te maken hadden. De prijsvraag leek me een
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Rinze de Vries bij de
proefopstelling van
zijn visvriendelijke
oplossing om plastic
op te vangen uit
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leuke uitdaging om mijn liefde voor techniek
en water te combineren.” 

Inmiddels is hij afgestudeerd en werkt hij
bij ingenieurs- en adviesbureau Movares.  Om
zijn idee voor het plastic schep rad uit te wer-
ken, neemt hij daar iedere week een dag vrij.
Na de zomer zal zijn installatie in de praktijk
worden getest door Hollands Noorderkwartier.
Het streven is om binnen twee jaar een wer-
kende installatie te hebben staan op een loca-
tie waar veel afval in het water beland, zoals
bijvoorbeeld Amsterdam. 

Ontwikkelingshulp
Swuste: “Als de schep werkt, willen wij als wa-
terschap deze in de rest van Nederland gaan
promoten.” Uiteindelijk is het de droom van
De Vries en het waterschap om zijn idee bij
wijze van ontwikkelingshulp te exporteren
naar arme landen waar het probleem van plas-
tic afval nog veel groter is. De Vries: “Ik ben in
Indonesië geweest en daar heb ik rivieren
bomvol afval gezien, verschrikkelijk.” 

En Boyan Slat, heeft die al enthousiast aan
de lijn gehangen? De Vries: “Ik ken hem niet,
maar ik ben wel van plan om binnenkort con-
tact op te nemen om te zien of we misschien
kunnen samenwerken.”

HOE HET WERKT

Het rivierwater dat uit
het gemaal stroomt,
brengt een groot
waterrad (links) in
beweging. Daaraan zijn
twee kleine raderen
gekoppeld, elk voorzien
van vier ‘wieken’. Deze
vissen het plastic uit het
water: zodra een wiek
verticaal staat, valt het
plastic in een afvoer.
Uiteindelijk wordt alle
plastic verzameld in een
van de twee grote afval-
bakken op de voor-
grond. Daar zit ook
water in, om vissen te
laten overleven.
ILLUSTRATIE RINZE DE VRIES


