


Vertaling: Steven Blaas
Nederlandse rechten Lemniscaat b.v., 

Vijverlaan 48, 3062 HL Rotterdam, 2023

ISBN 978 90 477 1453 8 
NUR 223

Tekst © 2022 Clive Gifford
Illustraties © 2022 Gosia Herba

Oorspronkelijke titel: Powered by Plants
Oorspronkelijke uitgever: © 2022 Wide Eyed Editions, 

een imprint van The Quarto Group.
The Old Brewery, 6 Blundell Street, Londen N7 9BH

De illustraties werden digitaal gemaakt.
Gebruikte lettertypes: Caffeine, Pacifico en Museo.

Ontwerp: Myrto Dimitrakoulia

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband of 

op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Gedrukt in Guangdong, China

Kijk voor spelletjes, lessuggesties en meer op:
www.lemniscaat.nl

Clive Gifford •  Gosia Herba

Voor mijn moeder, Sally, die van alle planten 

hield, ook van onkruid maar vooral van 

rozen  – C.G.

Voor mijn beste vriend, Mikołaj – G.H.
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Beste lezer,
Wist je dat onderzoekers valhelmen sterker en veiliger maken dankzij een vrucht 

die de pompelmoes heet? Of dat simpele kokosnoten de inspiratie vormen voor 

onderzoek naar gebouwen die een aardbeving kunnen doorstaan? En wat dacht je 

van wilgenbomen, die ervoor hebben gezorgd dat miljoenen mensen minder last 

hebben van hoofdpijn en andere soorten pijn?

In dit boek maak je kennis met een aantal van de meest verbazingwekkende 

superplanten die onze wereld van energie voorzien. Je zult zien hoe wij, planten, 

mensen op ideeën brengen voor geweldige oplossingen voor ingewikkelde 

problemen – zoals hoe je gewassen kunt beschermen tegen plagen, of brandstoffen 

en materialen kunt maken die het milieu niet vervuilen.

Wij zijn natuurlijk experts in het samenwerken met de natuur. We leven al miljoenen 

jaren in harmonie. We recyclen voedingsstoffen, houden de bodem vruchtbaar 

en bieden onderdak en voedsel aan miljarden kleine en grote dieren. We hebben 

verbijsterende vormen aangenomen en fantastische manieren ontwikkeld om met 

onze omgeving om te gaan – en nu komen de mensen naar ons toe voor hulp.

Kijk maar eens naar de wijze waarop mensen onze methodes overnemen om 

muggen aan te pakken die ziektes verspreiden, milieuvriendelijk plastic te maken of 

supergladde schepen te bouwen die minder brandstof verbruiken.

Je zult nooit meer op dezelfde manier naar bloemen, bomen of zeewier kijken!

Met vriendelijke groet,

Tuimelkruid 
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Bamboe
WONDERMATERIAAL

Ik ben de snelst 
groeiende plant op aarde. Mijn 

soort, bedoel ik dan (er zijn er meer dan 
1.000 van ons). Ik kan in één dag 90 centimeter 

groeien – doe dat maar eens na, andere planten! 
Mijn broers en zussen groeien ook allemaal vrij snel 
en je vindt ons in dichtbegroeide gebieden in heel 
Azië. Mensen vinden onze jonge scheuten lekker, 

maar reuzenpanda’s kunnen pas echt geen 
genoeg van ons krijgen; zij eten tot wel 35 

kilo bamboe per dag. Schrokoppen!

Mijn holle, houtachtige stengels zijn licht 
maar sterk. Ingenieurs zeggen dat ik een grote 

treksterkte heb – dat betekent dat ik heel buigzaam 
ben. Mensen zien me al duizenden jaren als 

een flexibele vriend. Ze buigen me tot bogen, 
vishengels en meubels en bundelen me samen 

om bamboe huizen, hekken en andere bouwsels 
te maken. In delen van Azië word ik nog steeds 

gebruikt om lichte, maar sterke steigers te maken 
als er wolkenkrabbers worden gebouwd. 

De oude Chinezen vonden meer toepassingen voor mij dan enige andere 
beschaving. Voordat er papier was, sneden ze me in repen waarvan ze 

eenvoudige boekjes maakten om in te schrijven. Ze maakten ook fluiten en 
andere muziekinstrumenten van me. Meer dan duizend jaar geleden werden 
mijn stengels gevuld met een explosief zwart poeder. Toen dat in brand werd 

gestoken, vloog ik weg: zo werd ik de eerste raket en vuurpijl!

De afgelopen jaren leerden wetenschappers in China hoe je 
holle vezels uit mijn stengels kunt verwerken tot een zachte, 

ademende stof. Deze stof droogt sneller dan katoen en is veel 
milieuvriendelijker dan kunststoffen als polyester en acryl, die 
van olie worden gemaakt. Ik breng ook minder schade toe aan 

het milieu dan katoen, want er zijn nauwelijks chemicaliën 
nodig om mij te laten groeien en ik heb maar een derde van het 

water nodig.

Al word ik soms 35 meter hoog en zie ik eruit als een boom, 
ik ben eigenlijk het nuttigste gras op aarde!
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Ik hou van 
     GRAS WOLKENKRABBER


