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IJSBEREn
Wat zijn ze lief he! Meteen wanneer we ijsberen zien, zouden 
we ze willen knuffelen. Maar is dat wel zo'n goed idee? Na 
het lezen van dit artikel denk je er wellicht anders over!

Verwanten
De ijsbeer is verwant aan de andere 
grote beren. De ijsbeer is een soort 
waarvan wordt gedacht dat hij tijdens het 
Pleistoceen, zo’n 2 miljoen tot 400.000 
jaar geleden, ontstaan is, mogelijk uit  
Siberische populaties van de bruine 
beer. 
Een onderzoek uit 2011 zou echter wij-
zen op afstamming vanuit een Ierse  
populatie van de bruine beer.

Een ander onderzoek uit 2012, wijst op 
een eerdere afsplitsing van zijn soortge-
noten: circa 600.000 jaar geleden. 
De onderzoekers stellen dat de eerdere 
conclusie aan hybridisatie met bruine 
beren te wijten kan zijn. Doordat er toen 
door het warme klimaat minder ijsberen 
waren, kan het zijn dat de ijsberen zich 
met gewone bruine beren gingen voort-
planten waardoor op lange termijn, het 
oorspronkelijke ijsbeer-DNA vervangen 
werd door het huidige. 

Leefgebied
De ijsbeer leeft in de kustgebieden van 
de Poolcirkel. Ze jagen voornamelijk 
op de pakijs, vlakbij de kust en op de  
eilanden van de Poolcirkel. Solitaire 
mannetjes hebben soms wel een territo-
rium van 25.000 km,. In de zomer zijn de 
ijsberen vooral te vinden op de toendra-
achtige gebieden. 

Bouw
Het lichaam van de ijsbeer is, in tegen-
stelling tot die van de meeste bruine 
beren, slank en zijn poten zijn kort en ste-
vig. De brede, platte voetzolen vertonen 
haren in de naden, zwemvliezen tussen 
de tenen en zijn voorzien van vijf grote 
nagels. Dit zorgt voor een goede grip op 
het gladde ijs. Opvallend is de kleine, 
smalle kop met het vlakke voorhoofd en 
de lange nek. De oorschelpen van de 
ijsbeer zijn klein. Onder de lange witte 
dekharen zit een korte, dichte onder- 
vacht en daaronder weer een isolerende 
speklaag. 

De huid van de ijsbeer is zwart. Hierdoor 
absorbeert hij alle warmte die op zijn 
huid komt. De witte, holle haren en een 
dikke vetlaag zorgen voor extra isolatie. 

Zijn poten doen ook dienst als peddels, 
want de ijsbeer jaagt regelmatig onder 
water. Omdat er weinig prooidieren 
zijn, beschikt de ijsbeer over een uitste-
kend reukvermogen om te jagen. Zijn 
lichaamsvorm lijkt op een torpedo, waar-
door hij snel kan zwemmen, en hij kan 
een aantal minuten onderwater blijven. 
Hierbij houdt hij zijn neusgaten gesloten. 
Voor het leven in de koude stromen van 
de noordelijke Poolzee en op de ijsschot-
sen is deze beer uitstekend uitgerust. 

Met z’n witte of geelwitte pels (alleen 
de neus is zwart) past hij geheel bij de 
wereld van sneeuw en ijs. Toch is hij  
eigenlijk niets anders dan een bruine 
beer, die zich in de IJstijd aan het leven 
in het Poolgebied heeft aangepast.  

De ijsbeer is zeer groot en krachtig. Man-
netjes worden 2,3 tot 2,6 meter lang en 
wegen 300 tot 800 kilogram. Vrouwtjes 
zijn kleiner dan de mannetjes en wor-
den 1,8 tot 2 meter lang en 150 tot 300  
kilogram zwaar. 

IJsberen hebben een kleine staart,  
ongeveer acht tot tien centimeter lang.

Winterslaap
Normaal gesproken gaat de ijsbeer niet 
in winterrust, alleen wanneer het vrouw-
tje drachtig is. Zij graaft een gang van 2 à 
3 meter in de sneeuw, met aan het einde 
een ruimte waar ze in past. Vervolgens 
laat ze alles dichtsneeuwen en zijn haar 
sporen uitgewist. 
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Voedsel
De ijsbeer heeft veel meer een roofdie-
rengebit dan zijn soortgenoten. Zijn voor-
naamste voedsel is dan ook van dierlijke 
aard. Robben genieten zijn voorkeur, 
voornamelijk de ringelrob maar ook an-
dere soorten baardrob, klapmuts en de 
zadelrob. 

Wanneer een ijsbeer een rob probeert 
te bemachtigen, heeft hij een bijzon-
dere tactiek. Hij wacht bij een wak in 
het ijs tot de rob komt ademhalen en 
dan slaat hij toe. Ook benaderen ze de  
dieren onderwater en duiken dan dicht 
bij hen omhoog om de weg van de rob te 
versperren. Daarnaast doet hij zich ook 
tegoed aan walrussen, kleine walvissen, 
zeevogels en vis. Maar zo nodig neemt 
hij ook genoegen met kleinere prooien 
zoals sneeuwhazen en lemmingen. Ook 
eet een ijsbeer regelmatig aas. 

Zijn fijne reukorgaan stelt hem in staat 
dit op grote afstand te bespeuren. In de 
zomer eet hij bovendien wel de bladeren 
van de wilg, bessen, gras en mos. Als hij 
hongerig is en wordt geprikkeld, valt hij 
ook mensen aan. 

Sociaal gedrag
IJsberen leven over het algemeen soli-
tair, behalve wanneer het paartijd is. 
Soms komen ze in groepen voor, vaak 
wanneer er veel voedsel aanwezig is. Ze 
zijn redelijk tolerant naar elkaar, behalve 
wanneer mannetjes elkaar tegenkomen 
in de paartijd. 

De ijsbeer is zowel overdag als ‘s nachts 
actief. Hij gebruikt zijn energie spaar-
zaam en rust veel. Ook is de ijsbeer een 
bijzondere goede zwemmer die vele  
kilometers maakt. Hij kan enkele  
meters diep duiken, twee tot drie kilome-
ter per uur halen en soms wel 80 sec-
onden onderwater blijven. Op het land 
kan de ijsbeer zich ook prima voortbe-
wegen en is bijzonder snel. Daarbij heeft 
de ijsbeer een goed ontwikkeld reukor-
gaan, misschien wel de beste van alle 
beren. Wanneer hij een prooi heeft ont-
dekt die zich vele kilometers verderop  
bevindt, loopt hij in een rechte lijn tot wel  
65 kilometer per uur om de prooi te 
bereiken.   

Voortplanting
De paringstijd is van maart tot juni, 
met een piek in april. Vanaf oktober of  
november begint de embryo zich pas te 
ontwikkelen. De dracht duurt daardoor 
200 tot 250 dagen (7 tot 8 maanden). 
Er zijn meestal 2 jongen, die in decem-
ber of januari in een sneeuwhol worden  
geboren. 

Een enkele keer worden één tot vier 
welpen geboren. Bij de geboorte zijn de 
jongen ongeveer 600 gram zwaar en 25 
centimeter lang. De oogjes zitten dicht 
en de diertjes zijn bedekt met dun haar.

Een drachtig vrouwtje brengt de winter 
door in een sneeuwhol dat zij zelf heeft 
gegraven. 

Het hol wordt gegraven in een sneeuw-
heuvel, op plaatsen waar de sneeuw 
hard en stevig is. Na een tunnel  
bevindt zich de kraamkamer. Soms zijn 
er meerdere kamers in een hol, maar 
meestal slechts eentje, waarin het  
ijsbeervrouwtje overwintert. 

Het hol bevindt zich over het algemeen 
op het vasteland, aan de kust, maar 
soms wordt het gegraven op het pakijs.

De jongen verlaten het hol voor het 
eerst in maart of april, als ze ongeveer 
drie maanden oud zijn. Ze wegen dan  
ongeveer negen tot elf kilogram. 

Alleen het vrouwtje zorgt voor de  
jongen. Mannetjesberen worden  
gemeden, aangezien deze de welpen 
kunnen doden. De moedermelk is rijk 
aan vetten en calorieën. 

De jongen worden één tot drie jaar  
gezoogd en worden na 24 tot 28 maan-
den onafhankelijk. 

Na drie tot zes jaar zijn ze geslachtsrijp. 
Vrouwtjes zijn volgroeid als ze vijf à zes 
jaar oud zijn, mannetjes pas na acht tot 
tien jaar. 

IJsberen worden ongeveer 25 tot 30 jaar 
in het wild. In gevangenschap kunnen ze 
zelfs ouder dan 40 worden.

Bedreiging
De ijsbeer heeft geen andere natuurlijke 
vijanden dan de mens. De traditionele 
jacht door poolvolkeren als de Eskimo’s 
bracht tot ver in de 20e eeuw de popu-
latie niet in gevaar. 

Op 15 november 1973 sloten Amerika, 
Canada, de Sovjet-Unie, Noorwegen en 
Denemarken (Groenland) een verdrag 
tot bescherming van de ijsbeer. 

Sinds mei 2006 staat de ijsbeer als 
“kwetsbaar” op de Rode Lijst van de 
IUCN, omdat verwacht wordt dat door de 
gestage afname van drijfijs in de zomer 
door het versterkte broeikaseffect, dat 
de opwarming van de Aarde als gevolg 
heeft, de populatie de komende 45 jaar 
met minstens dertig procent zal dalen. 

Er zouden nog zo’n 25000 ijsberen  
leven op de hele wereld, waarvan 2200 
in Alaska. 

Wist je dat ...
... de Eskimo’s noemen de ijsbeer 
‘nanook’

... ijsberen de gevaarlijkste beren zijn

... de ijsbeer overweegt om alles wat  
beweegt op te eten

... de tanden van een ijsbeer elk jaar 
een beetje groeien

... mensen die in de winter (in ijskoud 
water) buiten zwemmen, ook ijsberen 
heten

... ijsberen ook een werkwoord is
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Zo leuk was onze zomer!

Fata Morgana

Het was echt  
kei-fijn !!!
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We gaan nog niet naar huis 
we willen niet, 
we willen niet, 

we gaan nog niet naar huis 
want we voelen ons hier thuis

In sprookjesland  

is het leuk!  

Elke dag valt er  

wat te beleven ...

 
WE                        Corsica             

We moeten volgend jaar 
(onder lichte dwamg) 

 terugkomen ... 
Transdanubië 2.0 !!!

Familie Bollekes Toverkollen
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Öland moet je echt  
zelf eens doen !!!

Zweden Survival =  
de MAX !!!

Knuffelzoo  
=  

funtastisch !!!

Texel  

Het was nat !!!
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Wetenschappe-leuk

Prof. W. Talles

Albedo

 ÌEen plastic fles, wit geverfd

 ÌEen plastic fles, zwart geverfd

 ÌTwee kleine ballonnen

 ÌDe warmte van de zon  

(of van een andere warmtebron)

Wat heb je nodig?

De ballonnen blazen zichzelf op. De ballon op de zwarte fles groeit sneller en 
harder dan de ballon op de witte fles. De zwarte fles absorbeert de energie 
(warmte) van de zon veel beter dan de witte fles. De witte fles reflecteert 
het grootste deel van de zonne-energie die haar bereikt. Wanneer een fles 
energie (warmte) absorbeert, warmt de lucht erin op. Warme lucht zet uit en 
de ballon wordt groter. 

Wat is albedo? 
De albedo van een voorwerp is de mate waarin dat voorwerp zonlicht 
reflecteert. Een perfect wit voorwerp heeft in theorie een albedo van 1: het 
reflecteert al het ontvangen licht. Hoe donkerder een voorwerp, hoe lager 
zijn albedo. Een voorwerp dat alle straling absorbeert en niets weerkaatst, 
heeft een albedo van 0.  

De aarde bestaat voor ruwweg twee derde uit donkerblauwe oceanen. Net 
zoals het zwarte oppervlak uit de proef, kunnen die enorm veel warmte 
absorberen: ze hebben een laag albedo. Bovendien hangen er veel minder 
witte, reflecterende wolken boven het water dan boven land. De grote 
hoeveelheid warmte in onze oceanen, zorgt ervoor dat het klimaat op aarde 
aangenaam gematigd is. De continenten zelf en zeker de delen die onder 
eeuwige sneeuw bedekt liggen, weerkaatsen de zonnewarmte veel meer. 

Maar door het smelten van de poolkappen, daalt de reflecterende oppervlakte 
van de aarde en wordt nog meer zonnewarmte vastgehouden. En ook de 
massale ontbossing doet geen goed aan de opwarming van de aarde. Het 
albedo-effect in de tropen is zelfs nog veel groter dan aan de polen, omdat 
ze zoveel meer zon ontvangen. Wanneer tropische boeren het donkere 
regenwoud omkappen om de nog donkerdere, onderliggende grond te 
bewerken, stijgt de temperatuur op die plaats met een jaarlijks gemiddelde 
van 3°C! Dat komt nog bovenop het feit op die manier de groene longen van 
de aarde (de tropische regenwouden) verdwijnen, die het broeikasgas CO2 
opnemen en zuurstof de lucht in sturen. 

Met dank aan

Wat gebeurt er?

Aan de slag!
Trek het tuitje van de ballonnen over de hals van de flessen. Eventueel kan 
je ze extra stevig bevestigen met een elastiekje. Plaats de twee flessen 
in de buurt van een warmtebron, liefst in de zon. Als de zon niet schijnt, 
kan je ook een warme lamp of een haardroger gebruiken om de flessen te 
verwarmen. 
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We doen het allemaal wel eens. Een kijkje nemen naar boven 
wanneer er wolken aan de hemel staan en er dan tekenin-
gen van maken. Eerst zie je in die wolk een dino en daarna 
plots een krokodil ... grappig toch. Maar wat weet jij over die 
wolken?

Wat zijn wolken eigenlijk?
We weten het allemaal wel, een wolk, 
dat is waterdamp. De motor achter dit 
alles is de zon.  Door de warmte van 
de zon verdamt water.  Ongeveer 90% 
van de waterdamp is afkomstig van de 
oceanen.  Het water verandert dus van 
vloeistof in gas – waterdamp – door ver-
damping.  Waterdamp is een reukloos en 
onzichtbaar gas.  Het zit overal, ook in de 
lucht rondom ons. 

Van waterdamp tot wolk
Lucht kan slechts een bepaalde hoe-
veelheid waterdamp bevatten, die af-
hangt van de temperatuur van de lucht.  
Hoe warmer de lucht, des te meer wa-
ter zij kan opnemen. Wanneer de lucht 
niet nog meer waterdamp kan bevatten, 
heeft zij haar verzadigingspunt bereikt.  
De waterdamp in de lucht begint dan te 
condenseren, dat wil zeggen in vloeistof 
over te gaan.

De temperatuur waarbij waterdamp be-
gint te condenseren noemt men het 
dauwpunt.  Als de condensatie plaats-
vindt nabij het oppervlak, zullen de  
watermoleculen op allerlei uitsteeksels 
aan elkaar klitten en kleine druppeltjes 
vormen die tezamen dauw worden  
genoemd.

Ligt de temperatuur aan het oppervlak 
onder het vriespunt – minder dan 0° - dan 
verandert waterdamp direct in ijskristal-
len, ook wel rijp genoemd.

Wanneer de condensatie vlak boven 
de grond plaatsvindt, ontstaat er mist.   
Gebeurt het op grotere hoogte, dan ont-
staan er wolken.  Mist is dus een wolken-
laag die het oppervlak raakt.

Wolkenvorming
Wanneer boven het aardoppervlak 
condensatie plaatsvindt, ontstaan dus 
wolken. Normaal neemt de temperatu-
ur  in de dampkring met de hoogte af.  
Hoe hoger hoe kouder dus.  Wolken die 
hoog in de troposfeer (tot 10 km hoog) 
ontstaan, zijn dan ook vaak opgebouwd 
uit ijskristalletjes (want koude lucht), ter-
wijl wolken op geringe hoogten gewoon-
lijk uit waterdruppeltjes bestaan (want  
minder koude lucht).

Verschillende vormen
Nu we weten hoe wolken ontstaan, 
moeten we nog een verklaring vin-
den voor de verschillende vormen van 
wolken.

Dat heeft voor een deel te maken met 
de hoeveelheid vocht in de lucht, maar 
ook door de manier van stijgen van de 
warme lucht.

Warme lucht stijgt op door opwarming  
van het aardoppervlak door de zon.  
De waterdamp in die lucht zal op een 
bepaalde hoogte gaan condenseren en 
er ontstaan stapelwolken. Men noemt 
deze convectie.

Warme lucht kan ook stijgen door front-
vorming.  Terwijl luchtmassa’s door win-
den rond de aarde bewegen, veroorzak-
en zij het weer.  Als een luchtmassa in een 
bepaald gebied aankomt, kan hij de daar 
aanwezige luchtmassa verdringen.  De 
grenzen tussen de verschillende soorten 
luchtmassa’s noemt men fronten.  Wan-
neer koude lucht warme vervangt, is er 
een koudefront voorbijgetrokken
 

Wolken
kijken
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De warme lucht stijgt en er ontstaan sta-
pelwolken.  Soms gaat de warme lucht 
zo snel stijgen dat er een krachtige con-
vectie plaatsvindt die tot onweer kan 
leiden.
Een warmtefront ontstaat wanneer 
warme lucht over koude lucht heen 
schuift. Daardoor ontstaan wolken die 
regen veroorzaken.  De wolken stijgen 
en worden uitgesmeerd.
Beide fronten geven aanleiding tot speci-
fieke wolkenvorming
Warme lucht wordt tegen een bergwand 
omhoog gedrukt tot condensatie op-
treedt.  Ook dit systeem geeft een type 
van wolk en men spreekt van orogra-
fische opstuwing of lenticulariswolken

Indeling
Wolken variëren enorm in vorm en kleur 
en worden ingedeeld volgens hun vorm 
en hoogte in de atmosfeer.
De namen die men ook nu nog gebruikt 
komen van de Britse amateur-meteo-
roloog Luke Howard (1772 – 1864).

Er zijn twee fundamentele typen wolken: 
cumulus en stratus. 
Cumulus bestaat  uit afzonderlijke, dich-
te wolken met een vrijwel horizontaal 
ondervlak. Deze wolken ontstaan mees-
tal door plaatselijke convectie of orogra-
fische opstuwing.

Convectie is het proces waarbij een warm 
oppervlak bellen warme lucht doet op- 
stijgen tot aan het condensatieniveau, 
waar de wolken worden gevormd. 
Orografische opstuwing vindt plaats 
wanneer een luchtmassa een bergketen 
of ander groot obstakel ontmoet.  Die doet 
de lucht opstijgen, vaak tot het conden-
satie-niveau.

Goed ontwikkelde cumuluswolken wij-
zen op een onstabiele situatie.

Stratus bestaat uit een meestal aan-
eengesloten laag van vormloze wolken.  
Deze ontstaat door de gelijkmatige op-
stuwing van een uitgestrekte massa 
vochtige lucht, en is meestal een aan-
wijziging voor een plaatselijke stabiele  
atmosfeer.

Wolken en hoogten
Deze twee grondtypen worden verder 
onderverdeeld naar de hoogte waarop 
zij ontstaan.
Wolken die op hoogten boven de 5.000 
meter ontstaan, worden cirrus (wolken) 
genoemd (of hebben het voorvoegsel 
cirro-).
Wolken op middelbare hoogten, zo tus-
sen de 2.000 en 5.000 meter, hebben 
meestal een naam die begint met het 
voorvoegsel alto-.
Lage wolken, op hoogten onder de 2.000 
meter, hebben geen voorvoegsel.  De 
namen stratus en cumulus hebben dus 
betrekking op lage wolken.
De aanduidingen cumulus en stratus 
worden gecombineerd met alto- en cirro- 
om de namen te vormen voor de wolken 
op middelbare en grote hoogten.  

Zo betekent cirrocumulus bewolking op 
grote hoogten die uit afzonderlijke, kleine-
wolkjes bestaat.
Cumulonimbus vertegenwoordigt een af-
zonderlijke categorie, omdat deze wolken 
in verticale richting aanzienlijke afme-
tingen hebben.  In sommige indelingen 
wordt nog een categorie onderscheiden, 
nimbus,  maar dat woord betekent alleen 
‘regen-brengend’.

Onderstaande Nimbostratus is dus een 
regenbrengende wolkenlaag op geringe 
hoogte.

uncinus: woken met een haakje

Wolken kijken is leuk 
Met een beetje fantasie kan je zo een 
paar uur vullen met alleen maar wolken 
kijken. Saai hoor ik sommigen zeggen, 
wel dan daag ik hen uit om een kijkje 
te nemen op onderstaande website en 
laat je verbazen door de schoonheid van 
wolken. 
http://www.boredpanda.com/shaping-
clouds-martin-feijoo/

 

 

George Buelens 
Bron: Tijdingen



Zijn mijn hersenen uniek? 
Zijn dieren intelligent?
Hoe ziet mijn brein er uit?

In deze tentoonstelling ontdek je het brein, een orgaan met een uitzonderlijk aan-
passingsvermogen.  Exploreer verschillende breinen – onder meer dat van de slak, 
de bij, de aap, de mens - langs een parcours vol experimenten en verras-singen. 

Je gaat op ontdekking in je eigen hersenpan. Je brein kan zich pijlsnel aanpassen 
en is kampioen in het leren van nieuwe dingen. Maar hoe werkt het? Hoe houden 
optische illusies en goocheltrucs je voor de gek? En werken de hersenen van dieren 
op dezelfde manier?

Test de werking van je neuronen in het Cognitilab, exploreer je brein in een 3D-
animatie dankzij de “Hersencel”(Cervomaton), ontmasker enkele goocheltrucs en 
laat je (niet) beetnemen door de optische illusies. Video’s, spelletjes en andere in-
teractieve toepassingen vervolledigen deze fascinerende reis door je hersenen …  
Kom je brein testen, deel je bevindingen met medebezoekers en volg je eigen par-
cours op je eigen ritme in deze expo. 

De tentoonstelling, ontwikkeld door Cap Sciences, op basis van een eerste versie 
door het Muséum national d’Histoire naturelle van Parijs, is aangevuld door ons Mu-
seum voor Natuurwetenschappen. Er zijn thematische zones, een testzone en een 
showzone
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Informatie
Museum voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29 – 1000 Brussel
Tel.: 02 627 42 38 
info@natuurwetenschappen.be - 
www.natuurwetenschappen.be 

Openingsuren
Dinsdag tot vrijdag: van 9.30 tot 17 uur
Zaterdag,  zondag en Belgische school-
vakanties (dinsdag tot zondag): 
van 10 tot 18 uur.
Gesloten op 1 jan., 1 mei en 25 dec. en 
elke maandag.

Tarieven 
(bezoek aan de expo en vaste zalen)
Individuele bezoekers: 
€ 9,50 volwassenen / € 8,50 studenten, 
senioren, Vrienden van het Instituut, 
personen met een handicap / € 7 jon-
geren 6-17 jaar* / gratis voor abonnees 
met jaarkaart vaste tentoonstelling
Groepen (vanaf 15 personen) – re-
serveren verplicht op  02 627 42 52 
(voor bezoek en voor picknickruimte)
€ 8,50 volwassenen / € 5,50 jongeren  
2-25 jaar

* Denk aan je lidkaart wanneer je je ouders of andere volwassenen meeneemt naar 
deze toffe tentoonstelling! Jij betaalt alleen maar voor de expo. In het museum mag 
jij immers gratis binnen ...

Kan je dit 
ontcijferen?

J4 h00r, j3 k4n d1t v4n4f 
d3 33rst3 k33r l3z3n! 
V3rr4ss3nd w4t j3 br31n 
4ll3m44l k4n, n13t?

Duik in jouw 
brein en dat 
van de dieren!
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STAP 1
Bind een kant van het touw vast aan een stoel. De de andere kant van 
het touw door het rietje en bind het vast aan de andere stoel. Zorg dat 
het touw goed strak zit.

Wat gebeurt er?
Het rietje met de ballon beweegt langs het touw. 
Bij het loslaten van de ballon wil de lucht zo snel 
mogelijk uit de ballon ontsnappen. Dit gebeurt met 
veel kracht en dat zorgt ervoor dat de ballon naar 
voren wordt geduwd. Deze kracht noemen we ook 
wel stuwkracht.
Doordat de ballon aan het rietje vastzit, wordt 
het rietje ook naar voren geduwd. Het touw zorgt  
ervoor dat je ballonraket recht vooruit vliegt. Bij 
echte raketten zorgen de gassen die ontstaan bij 
het verbranden van de raketbrandstof voor de stuw-
kracht.

Nog meer experimenteren?
• Wat gebeurt er als je de vorm van de ballon verandert?
• En als je een ander soort touw gebruikt?
• Misschien moet je eens een korter of langer rietje  

gebruiken?

Wat heb je nodig: 

• ballon
• plakband

• rietje
• 2 stoelen

• 3 meter glad touw

• wasknijper

Artuur  
Reluurs

Ballonrakket

STAP 2
Blaas de ballon 
op en doe een 
wasknijper op het 
uiteinde.

STAP 3
Plak met het 
plakband de 
ballon vast aan 
het rietje

STAP 4
Haal de knijper van de ballon. 
Wat gebeurt er?



Hubble vindt na twintig jaar ster die supernova overleefde ...Al meer dan twintig jaar zoeken onderzoekers naar een ster, die 
een supernova-explosie veroorzaakte én overleefde. Nu is deze ster 
eindelijk gevonden, en wel dankzij de Hubble-telescoop. Deze vondst 
lost een heleboel raadsels op.In 1993 was er een supernova-explosie zichtbaar in het sterrenstelsel 
M81 op zo’n 11 miljoen lichtjaar bij de aarde vandaan. Het was een 
zeldzame type IIb-supernova, veroorzaakt door een begeleidende ster 
die waterstof stal van een andere ster. Omdat de geëxplodeerde ster 
bijna geen waterstof meer had, was er in de uiteindelijke supernova 
ook weinig waterstof te vinden.Lange tijd konden onderzoekers de begeleidende ster niet vinden, 
door de helderheid van de uitdovende supernova. Nu, na twintig jaar, 
is het restant veel minder helder, waardoor de begeleidende ster is 
gespot door de Hubble-telescoop.
Plaats delict
“Je kunt het vergelijken met een plaats delict”, vertelt professor Alex 
Filippenko van de universiteit van Californië. “En wij hebben eindelijk 
de misdadiger gevonden. De begeleidende ster jatte veel waterstof, 
voordat de hoofdster ontplofte.”
Artistieke impressieDe afbeelding bovenaan dit artikel is overigens niet de foto gemaakt 
door Hubble. Het is een artistieke impressie van supernova 1993J met 
de heliumrijke, begeleidende ster in het midden. 

Bronnen: nASA`/ESA
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Beste selfie o
oit ...

Rosetta heeft een fantastische foto van zichzelf gemaakt.  

Op de foto zien we op de voorgrond de zonnepanelen van 

de kometenjager en daarachter de komeet 67P/Churyumov-

Gerasimenko. Een bijna niet te overtreffen, kosmische selfie!

De foto is op 7 september genomen op een afstand van zo’n vijftig 

kilometer van de komeet. Het toont de zijkant van Rosetta met 

een van zijn 14 meter lange zonnepanelenvleugels die in de zon 

glinstert. Op de diepzwarte achtergrond is de komeet te zien.

In augustus zijn vijf mogelijke landingsplaatsen gekozen. Ze leken 

relatief vlak en glad, maar uit meer gedetailleerde beelden bleek dat 

die plaatsen grilliger zijn dan gedacht.

Nu moet er een geschikte landingsplaats op het hemellichaam 

worden gevonden voor de dochtersonde Philae, zodat in november 

voor het eerst een landing op een komeet kan plaatsvinden.
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@Link @nd Think

Een Belgische bioloog heeft een nieuwe 
wespensoort naar Koning Filip vernoemd. 
De soort, die ontdekt werd in Frans-Guyana, 
heeft een zwart-geel-roodachtige kleur.

De wespensoort is Nervellius philippus gedoopt. Entomoloog 
Yves Braet, medewerker van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen, werkte aan de beschrijving net op het moment 
dat prins Filip de troon besteeg, op 21 juli vorig jaar. De wesp, een 
vrouwelijk exemplaar met een lijfje van twee centimeter en ook een 
spanwijdte van twee centimeter, werd ontdekt in de tropische wouden 
van het Natuurreservaat van Nouragues in Frans-Guyana, door lokale 
biologen.

Nervellius is een genus waarvan zelden exemplaren worden gevangen, 
en behoort tot de familie van de schildwespen, Braconidae. Schildwespen 
tref je ook in ons land aan. Ze parasiteren op rupsen: de vrouwtjes leggen 
eitjes in de rupsen en de larven ontwikkelen zich daar tot de rups sterft, 
waarna de larven verpoppen.

De nieuwe soort is recent officieel beschreven en deze zomer aan de 
collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
toegevoegd, die een aanzienlijke verzameling schildwespen heeft. Het is 
niet de eerste keer dat insecten naar leden van de koninklijke familie 
worden genoemd. Koploper is Leopold III met meer dan honderd soorten 
die zijn naam dragen. 

bron en foto's:  
www.natuurwetenschappen.be

Deze en andere weetjes  
vind je ook op onze website  

www.natuurenwetenschap.be 
en onze facebookpagina  

www.facebook.com /NatuurenWetenschap 

Gentse bio-ingenieurs ontdekken nieuwe monumenten 
in Stonehenge
Een team bio-ingenieurs van de Gentse Universiteit ontdekte in Stonehenge 
zeventien voorheen onbekende rituele monumenten, verdwenen grafheuvels 
en talrijke prehistorische structuren. Dat gebeurde met geavanceerde 
bodemsensoren, meldt de UGent.
Het beroemde stenen monument van Stonehenge blijkt omringd te zijn door 
een landschap dat veel meer prehistorische bodemsporen blijkt te bevatten 
dan eerder aangenomen’, zegt professor Marc Van Meirvenne van de 
Onderzoeksgroep Ruimtelijke Bodeminventarisatietechnieken (ORBit).
Door het statuut van UNESCO Werelderfgoed heersen er strikte beperkingen 
op archeologische opgravingen, zodat grootschalige prospecties enkel met 
niet-invasieve bodemscantechnieken kunnen uitgevoerd worden.’

Meetproblemen bij bodemscans
In de voorbije vier jaar voerden archeologen van de Universiteit  van 
Birmingham en het Oostenrijkse Ludwig Boltzmann Institute for Archeological 
Prospection gedetailleerde bodemscans uit met magnetometers en 
grondradars. Deze metingen verliepen soms problematisch, omdat de 
bodem in de voorbij eeuw soms sterk verstoord werd door onder meer 
muziekfestivals in de jaren zeventig en tachtig en militaire aanwezigheid 
tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Om de meetproblemen het hoofd te bieden, werden de Gentse bio-ingenieurs 
gevraagd om hun expertise met een geavanceerde elektromagnetische 
inductie bodemsensor in te zetten. In de afgelopen twee jaar scanden zij een 
oppervlakte van 1,25 km2. ‘Uit de gecombineerde sensormetingen kwamen 
talrijke, voorheen onbekende, bodemsporen van archeologische structuren 
aan het licht, waaronder restanten van zeventien nieuwe rituele monumenten, 
verdwenen grafheuvels en talrijke kleinere prehistorische structuren zoals 
opgevulde grachten, grote putten en perceelgrenzen.’

De onderzoeksgroep zal de opmetingen de komende twee jaar uitbreiden 
naar 2,5 vierkante kilometer. 

bron en foto's:  
www.standaard.be

nieuwe wespensoort genoemd naar Koning Filip
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CARToon



www.natuurenwetenschap.be! 

Verschijnt tweemaandelijks, behalve in juli en augustus
V.U. Vandermeulen • Baalsebaan 287 • 3128 Baal

Natuur en Wetenschap is erkend door de Vlaamse  
Gemeenschap en is opgenomen binnen het actieplan 
Wetenschapsinformatie en Innovatie, een initiatief van 
de Vlaamse Overheid. 

Volgende keer ... 

Alle info  
over onze 

wedstrijden

Voorstelling 
van onze  

zomerkampen Alles wat je 
moet weten over 
de zevenslaper


