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Lidgeld
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De neushoorn
Al zo een 60 miljoen jaar zijn er neushoorns op aarde. 
Alles bij elkaar zijn er ooit, in de oertijd, 165 soorten  
geweest. Vandaag leven er nog maar 5 soorten.

Kenmerken
De neushoorn is een groot en zwaar 
landdier en kan wel 60 jaar oud wor-
den. De witte neushoorn is de groot-
ste en weegt wel 3000 kilo. Alleen de  
olifant is groter. De neushoorn is één 
van de indrukwekkendste dieren ter 
wereld. Dit komt door zijn formaat 
en vooral ook door de hoorn op zijn 
neus. Daaraan dankt hij ook zijn naam.  
De wetenschappelijke naam voor 
neushoorn is Rinoceros. Dat komt 
uit het Grieks. Rino betekent neus en 
Ceros betekent hoorn. Kortweg Rino. 

Soorten
De neushoorn leeft al meer dan 60  
miljoen jaar op onze planeet. In de pre-
historie kwamen ze over de hele wereld 
voor, ook in Europa. De meeste soorten 
zijn allang uitgestorven voordat de 
mens er was. 
Nu bestaan er nog maar 5 soorten 
neushoorns:
•	 de witte neushoorn
•	 de zwarte neushoorn
•	 de Indische neushoorn
•	 de Javaanse neushoorn
•	 de Sumatraanse neushoorn
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Hoefdier
Neushoorns zijn hoefdieren, net als 
koeien, schapen, herten, varkens en 
paarden. Ze behoren net als bijvoor-
beeld paarden tot de onevenhoevigen. 
Ze hebben namelijk 3 hoeven aan elke 
voet. Een paard heeft maar 1 hoef per 
voet. 
Neushoorns hebben stevige poten. Dat 
moet ook wel, met zo’n zwaar lijf. Toch 
lopen ze op hun tenen. Net als bij de  
andere hoefdieren bestaan hun hoeven 
uit nagels. 
Neushoorns kunnen hard rennen, de 
zwarte neushoorn is de snelste en haalt 
een snelheid van 50 km/u. Neushoorns 
zijn geen herkauwers.

Dikhuid
Neushoorns worden samen met nijl- 
paarden en olifanten zwaarlijvige 
dikhuiden genoemd. De huid is ruim  
2 centimeter dik. 
Deze huid beschermt ze tegen de klau-
wen en tanden van leeuwen en tijgers. 
Andere dieren van zijn formaat hebben  
een huid van een halve centimeter. 
De Indische en Javaanse neushoorn 
hebben een aantal diepe plooien in hun 
huid. Hierdoor lijkt het net of ze een har-
nas dragen. Op foto’s kun je dat goed 
zien. Vandaar dat ze ook wel de pantser- 
neushoorn worden genoemd. 
De huid is onbehaard. Alleen rondom  
de oren zitten haren en een pluimpje  
aan de staart. De Sumatraanse neus-
hoorn is als enige soort behaard.

Hoorn
De hoorn van de neushoorn heeft alles 
te maken met de huid. Het is namelijk  
een huiduitgroeisel. Een soort wrat. 
De hoorn van de neushoorn bestaat 

uit hoornstof waarvan nagels en haar 
zijn gemaakt. Aan de schedel van een 
neushoorn zie je dan ook nauwelijks 
dat hij ooit een hoorn op zijn neus heeft  
gehad. 
Er zit geen kern van been in, zoals 
bij de hoorns van een koe. De hoorn 
groeit elk jaar ongeveer 7 centime-
ter, maar slijt ook. De hoorn groeit dus  
gewoon weer aan als hij afgebroken of 
afgezaagd is. De Indische en Javaanse 
neushoorn hebben maar 1 hoorn. De 
andere soorten hebben er 2.
De hoorn van de neushoorn is goud 
waard. Hij wordt verwerkt in traditionele 
medicijnen. 



Zintuigen 
De neushoorn is erg bijziend. Van 10 
meter afstand ziet hij geen verschil  
tussen een mens en een boomstronk. 
Als een neushoorn op je af komt  
denderen heeft wegrennen geen zin. Hij 
kan immers hard rennen. Je kunt je dan 
beter verstoppen omdat hij slecht kan 
zien.
Ze horen uitstekend en kunnen nog beter 
ruiken. Dat kun je ook zien aan de grote 
neusgaten. Als de wind hun kant op staat, 
kunnen ze je van kilometers afstand rui-
ken. Ze kijken gewoon met hun neus en 
oren en weten zo wat er gebeurt.

Voedsel 
Alle neushoorns zijn planteneters en 
geen vleeseters. Ze eten heel veel., tot 
wel tientallen kilo’s gras, blaadjes en 
vruchtjes per dag. En ze drinken nog 
meer. Soms wel 100 liter water op een 
dag.
De witte neushoorn eet voorname-
lijk gras. Hij kan met zijn brede lippen 
goed kort gras plukken. Vandaar dat hij 
ook wel de breedlip-neushoorn wordt  
genoemd. 
De andere neushoorns knabbelen 
vooral aan bladeren en twijgjes. Vooral 
de zwarte neushoorn kan dat heel goed 
met zijn puntige bovenlip. Hieraan dankt 
hij ook zijn bijnaam puntlip-neushoorn.

Leefwijze
Neushoorns leven meestal alleen. 
Als je er meer bij elkaar ziet, is het  
bijna altijd het vrouwtje met haar jongen. 
Na een draagtijd van ongeveer 16 maan-
den komt het jong ter wereld. Om de 3 of 4 
jaar wordt een broertje of zusje geboren.
Alleen de witte neushoorns leven in  
groepen en zijn zeer sociaal. 
Het mannetje leeft alleen in een groot 
gebied en geeft de grenzen van zijn ter-
ritorium aan met poep en plas. 
Ze houden ervan om in de modder te  
rollen om af te koelen of gewoon lekker 
te liggen. 

Vijanden
Van nature hebben neushoorns weinig 
vijanden. Af en toe wordt een jonge 
neushoorn aangevallen door een leeuw 
of krokodil, maar als die de moeder 
achter zich aankrijgt, is hij nog niet jarig!
Zijn grootste vijand is  helaas de mens. 
Neushoorns zijn erg geliefd om hun  
hoorns. De mensen doden vele exem-
plaren om van hun hoorns medicijnen 
en voorwerpen, zoals handvaten voor 
dolken, te maken. 
Vooral in China, Zuid-Korea, Thailand  
en Taiwan wordt nog steeds de hoorn 
van de neushoorn gebruikt voor medi-
cijnen die ze maken vanuit hun bijgeloof.
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Bedreigd 
Veertig jaar geleden waren er nog meer 
dan 100.000 neushoorns op de wereld. 
Nu leven er nog ongeveer een kwart 
daarvan. 
Van de zwarte neushoorn zouden er 
nog ongeveer 4880 exemplaren leven. 
De witte neushoorns zijn nog met zo’n 
20000 en de Indische neushoorn met 
nog ongeveer 3250 dieren. 
Van de Sumatraanse neushoorns zou 
het aantal lager liggen dan 200 dieren 
en de Javaanse neushoorn, waar er nog 
maar een stuk of 50 van zijn, hoort bij de 
aller-zeldzaamste dieren van de wereld.

 
 

bron: WereldNatuurFonds 

 

Wist je dat ... 

De witte neushoorn helemaal 
niet wit is! Hij is gewoon grijs. 
Maar hoe komt hij dan aan zijn 
naam vraag je je misschien af?

Hij wordt wit genoemd omdat 
vroeger in Zuid-Afrika de groot-
ste neushoornsoort wijdlip werd 
genoemd vanwege zijn brede 
lip. 

De Engelsen die er toen waren  
begrepen dit verkeerd en 
dachten dat het whitelip was. 
White betekent wit in het  
Nederlands. Zo is de naam witte 
neushoorn ontstaan.
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De neushoorn
5 soorten
Van de 165 soorten uit de oertijd, 
zijn er nu nog vijf soorten neush-
oorns op de wereld:

Witte neushoorn (Ceratotherium si-
mum). Dit is de grootste soort, met 
twee hoorns en een brede bovenlip. In 
het midden van Afrika leeft de noorde-
lijke witte neushoorn en in het zuiden 
de zuidelijke witte neushoorn.

Zwarte neushoorn (Diceros bicor-
nis) met twee hoorns en een puntige 
bovenlip. De zwarte neushoorn is niet 
zwart, maar grijs en leeft nog op enkele 
plekken in zuidelijk Afrika en Kenia.

Indische neushoorn (Rhinoceros 
unicornis) met één hoorn en een 
bobbelige huid die als de platen van 
een harnas om hem heen hangen. 
Deze neushoorn wordt ook pantser- 
neushoorn genoemd en leeft in India 
en Nepal.

Javaanse neushoorn (Rhinoceros 
sondaicus). De mannetjes van deze 
soort hebben één kleine hoorn. De  
Javaanse neushoorn heeft ook een 
huid als een harnas, maar minder bob-
belig dan de Indische. Hij leeft op Java.    
Sumatraanse neushoorn (Dicero-
rhinus sumatrensis). Dit is de kleinste 
soort. De Sumatraanse neushoorn 
heeft twee hoorns en hij heeft als 
enige soort haren op zijn huid. Deze 
neushoorn leeft op Sumatra en een 
heel klein aantal op Borneo.

Rhinocerotidae

ID
EN

TI
TE

IT
S-

kaart
Rijk: dieren
Stam: chordadieren
Klasse: zoogdieren
Orde: onevenhoevigen
Familie: Rhinocerotidae
Menu: gras, bladeren en 
takken en veel water
Levensduur: 60 jaar
Leefgebied: India, Nepal, 
op Sumatra, op Java en in 
het midden en zuiden van 
Afrika
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Ben jij tussen 11 en 13 jaar en wil je wel eens een 
5-sterrenkamp meemaken? Dan is dit kamp in Hongarije  

echt iets voor jou! Samen met je kampgenoten ontcijfer je elke dag de 
opdracht in het oude Hongaarse runeschrift en probeer je de ster te behalen 
met	je	kennis	van	biologie,	geografie,	chemie	en	natuurkunde.	
Wanneer? van 2 tot 9 juli 2015
Wie? max. 12 deelnemers van 11 tot 13 jaar
Waar? B&B Hoeve Weltevree Andocs
Vervoer? Vliegtuig + minibusjes/auto’s
Info: John en Martine Bekker-Vanrusselt
+36/30.929.15.09 of via hongarije@natuurenwetenschap.be

Fata Morgana hongarije

Ook dit jaar organiseren we heel wat kampen  
in de zomermaanden, zowel in binnen- als in buitenland.  
Er zit zeker een kamp voor jou bij!

Voeren

485 euro*

Ontdek samen met leeftijdsgenoten de prachtige groene 
Voerstreek. Toffe activiteiten, spannende avonturen, 
mooie natuurwandelingen, zwemmen in een subtropisch zwembad, 
mergelkappen en nog veel meer staat er op het programma. Het wordt 
een onvergetelijke tijd! 
Wanneer? van 1 juli tot 6 juli 2015
Wie? max. 30 deelnemers van 10 tot 14 jaar
Waar? Bivak De Drink in St. Pietersvoeren
Vervoer? zelf te regelen
Info: Jos Vandermeulen
011/40.13.54 of via voeren@natuurenwetenschap.be

140 euro*

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 8 euro extra en zijn meteen lid tot 31/12/2015. Spaarplan mogelijk.

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 8 euro extra en zijn meteen lid tot 31/12/2015. Spaarplan mogelijk.
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In de mooie 
omgeving van het 
groene Voeren

nemen we je 5 dagen mee op toer.  We 
fietsen	 langs	 	 de	 landelijke	 wegen	 	 en	
ontdekken zo deze prachtige streek. 
Naast de dagtochten en avonturen gaan 
we ook nog zwemmen, doen we een 
dropping, is er een roofvogel show en 
doen we leuke workshops!

Wanneer? van 7 tot 11 juli 2015
Wie? max. 30 deelnemers 

van 12 tot 14 jaar
Waar? Bivak De Drink in St.Pietersvoeren
Vervoer? zelf te regelen

Info: Pieter Dekoninck - Jessica Van Laere 
          Didi Vandermeulen - Veerle Hoelbeek

Pieter en Jessica: 0472/46.68.59
Didi en Veerle: 0486/88.44.33 
of via 
toeren-in-voeren@natuurenwetenschap.be

Toeren in  
Voeren

Jij bent 14 jaar of ouder en je hebt wel zin voor 
avontuur in Hongarije? Dan is kamp Balaton Adventure iets 
voor jou. Elke dag trekken we er op uit om een ander stukje rond het Balatonmeer te ontdekken. 
We duiken grotten in, verkennen natuurgebieden, ontspannen in thermaalwater en nog veel 
meer!

Wanneer? van 10 tot 17 juli 2015
Wie? max. 12 deelnemers vanaf 14 jaar
Waar? B&B in Andocs (Hongarije)
Vervoer? Vliegtuig + minibusjes/auto’s

Info: John Bekker en Martine Vanrusselt
+36/30.929.15.09 of via
hongarije@natuurenwetenschap.be

140 euro*

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 
8 euro extra en zijn meteen lid tot 
31/12/2015. Spaarplan mogelijk.

495 euro*

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 8 euro extra en zijn meteen lid tot 31/12/2015.

Jij bent 15 jaar 
of ouder en wil 
je wel eens een 
weekje in een omgekeerde wereld   
 leven?  Met het motto « hoe actiever 
we ‘s nachts zijn,  hoe meer we 
kunnen relaxen overdag.» Lijkt dit je 
wel wat? Schrijf je dan zeker in voor  
Alle Nachten Wat Anders.

Wanneer? van 6 tot 10 juli 2015
Wie? max. 15 deelnemers 

vanaf 15 jaar
Waar? Trois Ponts
Vervoer? zelf te regelen - carpoolen

Info: Esther Smeekens en Riet Dubois
Esther: 0474/52.92.07 (na 18u.)
Riet: 0475/72.31.62 (na 18u.)
of via anwa@natuurenwetenschap.be

AnWA

140 euro*
*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 
8 euro extra en zijn meteen lid tot 
31/12/2015. Spaarplan mogelijk.

Balaton adventure
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Hou je van zon, water, cultuur en natuur? Dan is deze reis 
door Transdanubië in Hongarije echt iets voor jou! We 
bezoeken de steden Pécs, Székesfehérvár, Veszprém, Siófok en Kaposvár 
waar we op zoek gaan naar geschiedenis, lokale folklore, hedendaagse 
cultuur en prachtige natuur.. 
Wanneer? van 18 tot 27 juli 2015
Wie? Max. 12 deelnemers vanaf 16 jaar
Waar? B&B in Andocs (H)
Vervoer? Vliegtuig + minibusjes/auto’s

Info: John Bekker en Martine Vanrusselt
+36/30.929.15.09 of via hongarije@natuurenwetenschap.be

Transdanubië Hongarije

535 euro*

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 8 euro extra en zijn meteen lid tot 31/12/2015. Spaarplan mogelijk.

Voeren

Berg en See

795 euro*

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 
8 euro extra en zijn meteen lid tot 
31/12/2015. 

We gaan op 
reis met de 
m o b i l e h o m e 
naar het prachtige Beieren. Het wordt 
een gevarieerd programma met elke 
dag prachtige uitstappen en bezoeken, 
oa. aan Slot Neuschweinstein 
en de Rijnwatervallen. Maar ook 
stadsbezoeken en toffe (avond)
activiteiten. 

Wanneer? van 25 juli tot 5 augustus 2015
Wie? vanaf 12 tot 17 jaar
Vervoer? Mobilehome

Info: Bart Moens en Ulrike Vercammen  
        016/44.41.59  of 0475/46.43.31 
        Bjorn Di-Paolo

 089/76.26.81 of 0486/97.70.61
 berg-see@natuurenwetenschap.be 

Toverkollen

95 euro*
*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 
8 euro extra en zijn meteen lid tot 
31/12/2015. 

Hou je van 
toveren, magie

en chemie? Dan moet je zeker 
inschrijven voor dit wonderlijke kamp dat 
volledig in het teken  van wetenschap 
met heel veel fantasie staat.  
Durf jij mee? 

Gastvrouw is Bertha Bollekes, 
toverheks buiten categorie ...

Wanneer? van 20 tot 25 juli 2015
Wie? max. 45 deelnemers 
         van 11 en 12 jaar
Waar? Hoge Rielen - Kasterlee
Vervoer? zelf te regelen

Info: Sus Dams
014/21.55.65 of via
toverkollen@natuurenwetenschap.be

..
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Voeren

Tsjechie

575 euro*

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 
8 euro extra en zijn meteen lid tot 
31/12/2015. 

Er was eens

135 euro*

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 
8 euro extra en zijn meteen lid tot 
31/12/2015. 

Durf jij mee op 
ontdekkingstocht 
door de tunnel 

van Kravandor? Los je het raadsel van 
het verloren uur op of help je de heks 
met haar heksenbrouwsel? Feest je 
mee met de trol en spetter je mee? 
Kortom het wordt een magisch kamp!

Wanneer? van 25 tot 30 juli 2015
Wie? max. 24 deelnemers 

van 8 tot 10 jaar
Waar? De Hoge Rielen - Kasterlee
Vervoer? zelf te regelen

Info: Anneleen Quaeyhaegens
0486/54.60.73 (na 17u.)
kamperwaseens@gmail.com

Knuffelzoo
Ben jij tussen 8 en 10 jaar en ben je een echte dierenlief- 
hebber? Dan is dit kamp zeker iets voor jou!!  Met een klein
groepje wordt het keileuk en ongelofelijk cool.  We zullen vele avonturen beleven zoals 
een gezellig kampvuur maken of de zoo onveilig maken.  Of wat dacht je van een 
boerderijbezoek?

Wanneer? van 15 tot 19 augustus 2015
Wie? Max. van 8 tot 10 jaar
Waar? De Hoge Rielen - Kasterlee
Vervoer? Zelf te regelen

Info: Bjorn Di-Paolo
089/76.26.81 of 0486/97.70.61
knuffelzoo@natuurenwetenschap.be 

155 euro*

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 8 euro extra en zijn meteen lid tot 31/12/2015.

..

Tijdens dit kamp 
ontdekken we de 
mooiste plekjes 
van Tsjechië. We maken prachtige 
natuurwandelingen, doen een via 
ferrata en we bezoeken heel wat steden 
zoals Praag waar we lokale cultuur 
beleven en natuurlijk ook Terezin.

Wanneer? van 30 juli tot 8 augustus 2015
Wie? max.10 jongeren vanaf 12 jaar
Waar? in tenten op campings
Vervoer? minibusjes

Info: Didi Vandermeulen-Patrick Claes         
        Didi 0486/88.44.33  
        Patrick:0472/96.56.69 
        tsjechie@natuurenwetenschap.be 

12 Natuur!lijk
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Voeren

Deze fantas-
tische reis naar 
het Zweedse

eiland Öland staat open vanaf 12 
jaar. In chalets slaap je per vier en 
elke dag staan er toffe activiteiten 
en uitstappen op het programma. 
O.a. bezoek aan een glas- en 
kristalfabriek, steppetocht door de 
Stora Alvaret en nog veel meer ... 
Wanneer? van 14 tot 22 augustus 2015
Wie? Max. 100 deelnemers 

vanaf 12 jaar
Waar? in chalets
Vervoer? autobus
Info:  Remy Dubois en Liesbet Thora

089/71.64.39 of 0475/54.07.42
zweden@natuurenwetenschap.be

Zweden 
Öland

480 euro*
*All-in ledenprijs. Niet-leden 
betalen 8 euro extra en zijn 
meteen lid tot 31/12/2015. 
Spaarplan mogelijk.
Voor de chalets dien 
je 10 euro waarborg te 
betalen, deze wordt nadien 
terugbetaald.

7-daagse kano-
survival  trek-
tocht door de 
ongerepte natuur van het prachtige 
Zweden. Elke dag zetten we onze 
tent op een andere plaats neer en 
leren we hoe te overleven in de 
vrije natuur. Kortom een week vol 
avontuur voor jongeren met een 
goede conditie!

Wanneer? van 14 tot 22 augustus 2015
Wie? Max. 12 deelnemers 

vanaf 14 jaar
Waar? in tenten
Vervoer? autobus

Info: 
Patrick Claes 
0472/96.56.69
zweden-survival@natuurenwetenschap.be

Zweden
survival

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 
8 euro extra en zijn meteen lid tot 
31/12/2015. Spaarplan mogelijk.

Wil je mee?

480 euro*
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Wetenschappe-leuk

Prof. W. Talles

Bloemen 
kleuren

 Ì2 rode rozen
 ÌBeker
 ÌAmmoniak 30%
 ÌAbsorberend papier  (bijvoorbeeld keukenrol)

Wat heb je nodig?
Aan de slag!
Doe een prop absorberend papier in de 
beker en giet er wat ammoniak op, zodat 
het papier vochtig wordt. Knip één roos 
van de stengel. Laat  nog een klein stukje 
van de stengel aan de bloem hangen. 

Leg de afgeknipte roos in de beker met ammoniak, met de  
bloemblaadjes naar beneden. Zie je het verschil met de andere roos?

De kleur van een bloem is meestal genetisch bepaald. Zo zijn boterbloemen 
altijd geel en hebben madeliefjes steevast witte bloembladeren. Rozen en  
tulpen komen in verschillende kleuren voor. Toch ligt ook hun volwassen kleur 
al vast wanneer ze nog een zaadje zijn. Maar soms kunnen bloemen zich  
gedragen als een toverbal: afhankelijk van de plaats waar ze groeien, hebben 
ze een andere kleur.
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Wat gebeurt er?
De kleurstof die de roos haar rode kleur geeft, verandert van kleur 
wanneer ze in een zure of basische omgeving terecht komt. Zure 
stoffen smaken meestal zuur, zoals citroensap, pompelmoessap 
of azijn. Basische stoffen smaken eerder zeepachtig. Bekende 
basische stoffen zijn toiletzeep, afwasmiddel, maagzout en 
ammoniak. De ammoniak in de beker is een base en doet de roos 
paars verkleuren.

De mogelijkheid om van kleur te veranderen, zorgt soms voor 
grappige taferelen. Mensen die een blauwe hortensiastruik 
aangekocht hebben, schrikken zich het volgende seizoen een 
hoedje wanneer de nieuw uitgekomen hortensia’s roze zijn. Dat 
heeft alles te maken met de zuurgraad. In kalkrijke bodems krijgt de 
hortensia roze bloemen, in eerder zure bodems kleuren de bloemen 
mooi blauw. 

Kleurstoffen die van kleur veranderen met de zuurgraad, kunnen 
erg handig zijn voor  wetenschappers. Als je wil weten of een 
stof zuur of basisch is, kan je immers niet altijd gewoon proeven. 
Sommige stoffen zijn giftig, andere smaken zoet vanwege de 
grote hoeveelheid suiker die erin opgelost is (denk maar aan cola, 
die zoet smaakt maar eigenlijk heel zuur is). Een bekende zuur-
base indicator is lakmoes, dat rood kleurt in een zure omgeving 
en blauw in een basische omgeving. Lakmoes wordt gewonnen uit 
korstmossen (geen zuivere plant maar een combinatie van algen n 
schimmels).

 
Met dank aan



16 Natuur!lijk

Druk je gewoon op de SToP-knop en is hiermee de 
klus geklaard? nee natuurlijk niet. Maar hoe gaat 
het dan wel in zijn werk?

15 februari 2015.  
Reactor 1 van Doel (Doel 1) wordt na 40 
jaar dienst stilgelegd.  In 1975 werd Doel 
1 en Doel 2 in gebruik genomen.  Vol-
gens de wet op de kernuitstap moet een 
reactor na 40 jaar uit gebruik genomen 
worden.  Wel, die 40 jaar zitten er op.  
Tenzij de regering het licht op groen zet 
om Doel 1 en 2 nog 10 jaar langer open 
te houden uiteraard.
Maar hoe gaat dat in zijn werk?  Druk je 
gewoon op de STOP-knop en is de klus 
geklaard?  Uiteraard niet.  Het volledig 
uitschakelen van een reactor neemt 
meer tijd in beslag dan je eerst zou 
vermoeden.  Een volledige stopzetting  

neemt ongeveer 40 maanden (lees iets  
meer dan 3 jaar) in beslag.  Om uit te 
leggen hoe een reactor wordt stilgelegd, 
zal ik eerst in het kort uitleggen hoe een 
kernreactor werkt.

Doel en Tihange
In Doel staan er 4 waterdrukreactoren 
die in dienst genomen zijn tussen 1975 
(Doel 1/2) en 1985 (Doel 3 in 1982 en 
Doel 4 in 1985).  In Tihange (kort bij Luik) 
staan er 3 waterdrukreactoren die in  
dienst genomen zijn in 1975 (Tihange 1), 
1983 (Tihange 2) en 1985 (Tihange 3).  
Het vermogen (hoeveel elektriciteit de 
reactoren leveren) is als volgt verdeeld:

hoe leg je een 
kernreactor stil?
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hoe leg je een 
kernreactor stil?

Doel 1  433 MW (MegaWatt)
Doel 2  433 MW
Doel 3  1006 MW
Doel 4  1039 MW
Tihange 1 962 MW
Tihange 2 1008 MW
Tihange 3 1046 MW

Doel levert jaarlijks ongeveer 23  
miljard kWh (kiloWattuur) (iets minder 
dan 30% van de totale energiebehoefte 
van België) en Tihange levert ongeveer 
hetzelfde als Doel met ook ongeveer 
30% van de totale energiebehoefte van 
België.

.

Centrale vanbinnen
In het volgende schema kan je zien hoe 
een centrale aan de binnenkant eruit ziet.

Aan de linkerkant (primaire circuit) ligt 
het gebouw met de kernreactor. Je ziet 
dat het bestaat uit een groot betonnen 
gebouw met daarin de reactorkuip die 
in water ligt.  De reactor zelf wordt be-
schermd door dus 2 omhulsels: een 
stalen bol met een diameter van 45  
meter en een betonnen omhulsel met 1m 
dikke muren. 
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Om het reactorgebouw te betreden moet 
je door een speciale sluis.

Daarna kom je in het binnenste van het 
reactorgebouw.  Bij onderhoud is het 
stalen reactordeksel van het reactorvat 
gehaald en kan je de binnenkant zien.

In de kernreactor wordt uranium  
gebruikt als brandstof. Door een ingewik-
keld proces wordt een uraniumatoom 
gesplitst in 2 deeltjes waarbij enorm veel 
energie vrijkomt.  

Deze energie wordt gebruikt om water 
om te zetten in stoom en dit stoom zal 
via turbines een grote alternator doen 
draaien (gigantische dynamo).  Op deze 
manier wordt elektriciteit opgewekt. De 
volledige splijting van 1 kg Uranium-235 
levert 3 miljoen keer meer warmte op 
dan de verbranding van 1kg steenkool!

Onderstaand een schema van de  
splijting,

Op deze foto kan je de machine- 
kamer zien waar de grote turbines, op de 
onderste foto, en de alternatoren zitten. 
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Ziezo.  Nu weten jullie al iets meer 
over de werking van een kerncentrale.   
Maar hoe wordt deze nu eigenlijk  
uitgeschakeld?
Het is niet de eerste keer dat Doel 1 
wordt stilgelegd.  ‘Dat is al zo’n 40 keer 
gebeurd, telkens wanneer de brand-
stofstaven moeten worden vervangen’, 
zegt Nele Scheerlinck van de nucleaire  
waakhond FANC

De voorbereiding
Electrabel is al een tijd bezig om de  
productiekracht van de reactor van  
Doel 1 geleidelijk te verminderen tot 70% 
van het volle vermogen.  
Rond middernacht  wordt het vermogen 
in een steeds sneller tempo verlaagd, 
tegen een snelheid van zo’n 1% per  
minuut.  
Na dik een uur ligt de reactor dan  
helemaal stil.  Daarna wordt de reactor, 
door middel van het indrukken van een 
aantal knoppen, losgekoppeld van het 
elektriciteitsnet.

20 februari 2015
De temperatuur in de reactor is onder-
tussen gedaald van 285°C tot kamer-
temperatuur.  Het deksel van de reactor 
(5m hoog en 3m breed) wordt geopend.

Begin maart
De ontlading van de reactor kan begin-
nen. De brandstofstaven met splijtstof, 
121 ‘stiften’ van 2,5m lengte (zie foto), 
een dikte van 1cm en een massa van 
407kg, worden niet door mensenhanden  
maar machinaal uit het reactorvat getild.  

Daarna worden ze ondergedompeld in 
een dok, een met water gevuld bad dat 
de staven afkoelt en de radioactiviteit 
doet afnemen. Dit duurt ongeveer 3 jaar.  

fueldock 

brandstofstaven

De resterende 48 staven met splijtstof 
worden ondertussen in de reactor van 
Doel 2 geplaatst.  Het reactorgebouw 
kan nu gereinigd en gedecontamineerd 
worden.

Maart 2018
De afgekoelde splijtstaven worden uit het 
waterdok gehaald en droog opgeslagen 
in een apart gebouw op het terrein van 
de kerncentrale, in afwachting van een 
definitieve	berging	of	verwerking	van	het	
nucleaire afval.

 
bron: Het Nieuwsblad en Electrabel 

Bjorn Di-Paolo
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Karel Wibus  

zoekt het uit . . .

3D printer?

Een 3D printer is een printer die vrijwel 
alles kan maken wat in je opkomt. Een 
3D printer print anders dan normale 
printers, niet een plat A4 papiertje, 
maar een driedimensionale afdruk. 

Een driedimensionale afdruk wil  
zeggen, een afdruk met een vorm 
erin. Zowel in de lengte, de breedte 
als de hoogte. Een 3D printer zou  
bijvoorbeeld de vorm van een peer 
kunnen printen. Tot op heden is het niet  
mogelijk om deze peer van eetbaar 
materiaal te maken, in de toekomst zal 
dit misschien wel mogelijk zijn. 

 
In de medische industrie is men druk 
aan het experimenteren om werkende  
organen 3D te kunnen afdrukken en 
deze op termijn zelfs te gaan trans-
planteren in mensen.

3D printen
Prof. W.Talles kreeg van Rik uit Lanklaar de vraag hoe  
3D-printen eigenlijk werkt. Wij stuurden Karel Wi-
bus op onderzoek.
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Onbeperkt?

De zojuist geschetste mogelijkheden 
zijn tot dusverre toekomstmuziek,  
uitvindingen als deze kunnen de wereld 
flink	gaan	veranderen.	

Je vraagt je nu misschien af, wat kan 
een 3D printer dan wel afdrukken? 
Voorbeelden van voorwerpen die een 
3D printer zouden kunnen afdrukken 
variëren van een dobbelsteen, tot een 
leuk hoesje voor je smartphone. Het is 
zelfs mogelijk om een complex ontwerp 
voor een gebouw af te drukken.  Eigen-
lijk zijn de mogelijkheden van 3D print-
en vrijwel onbeperkt, de enige beperk-
ing van 3D printen is je eigen fantasie.

Een 3D printer kan veel verschillende 
materialen gebruiken als bouwstof voor 
de 3D afdrukken. Voorbeelden hiervan 
zijn vrijwel alle soorten plastic, metaal, 
glas en ook papier.

Nieuwe techniek?

Wellicht is het voor het eerst dat je 
iets leest over 3D printen en vraag je 
jezelf af of je nu het nieuwste van het  
nieuwste hebt gelezen, of dat 3D  printen  
al langer mogelijk is? Het antwoord op 
deze vraag is; 3D printen bestaat al 
langer. 

Over hoe lang 3D printen al bestaat 
verschillen de meningen, de één zegt 
dat 3D printen in het jaar 2000 is “uit-
gevonden” en de ander zegt dat 3D 
printen al 30 jaar bestaat. Waar in ieder 
geval duidelijkheid over bestaat is dat 
3D printen vooral werd gebruikt door  
bedrijven om snel een afdruk te maken 
van een ontwerp. 

Een voorbeeld hiervan is de ontwerp- 
afdeling van een automerk die het  
computerontwerp graag wil vast- 
houden. 3D printen wordt daarom ook 
wel rapid-prototyping genoemd.

Duur?

Tot dusverre was 3D printen erg duur 
en eigenlijk alleen weggelegd aan 
bedrijven die bereid zijn veel geld 
te betalen voor een 3D afdruk. Het  
goede nieuws is dat 3D printen steeds 
bereikbaarder begint te worden voor de 
“gewone sterveling”. 

Het formaat van een 3D afdruk is tot 
dusverre niet echt groot te noemen, 
een schommel zou je er bijvoorbeeld 
niet mee kunnen afdrukken. 

De Cube 3D printer hieronder, kan af-
drukken maken van maximaal 14 bij 
14 cm. Deze printer gebruikt draden 
kunststof als bouwmateriaal, deze wor-
den gesmolten en op de juiste plaats 
aangebracht.
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FDM

Een 3D printer maakt een driedimen-
sionaal model. Het model wordt opge-
bouwd uit hele dunne laagjes materiaal. 
3D printen kan op vele verschillende 
manieren, waarbij een grote variëteit 
van materialen gebruikt kan worden.  
Materialen die zoal gebruikt kunnen 
worden zijn gips, bioplastic, polyester 
en epoxy, fotopolymeer en titanium.

De meest gebruikte methode van 3D 
printen is  fused deposition model-
ing (FDM). Bij deze manier van 3D 
printen vormt gesmolten plastic de  
basis van het model, deze wordt aange-
bracht door middel van een spuitmond- 
extruder. 

Het basismateriaal dat gebruikt wordt 
zijn spoelen, met hierop draden kunst-
stof,	 ook	 wel	 een	 filament	 genoemd.	
Door de extruder en/of het platform 
gericht te bewegen wordt de gewen-
ste vorm, laag voor laag, opgebouwd. 
Doordat de vloeibare materialen na het 
aanbrengen van iedere laag stolt, kan 
zo de gewenste vorm opgebouwd wor-
den.

Het voordeel van het FDM-proces voor 
het maken van een prototype, is dat het 
gebruik maakt van dezelfde thermo-
plasten die later ook toegepast worden 
in een serieproductie. Hierdoor heeft 
het prototype dezelfde fysische eigen-
schappen als het uiteindelijke product.

Vooralsnog is FDM een relatief duur 
proces. Gezien de stormachtige ontwik-
kelingen op het gebied van snelle proto- 
typing-processen is de verwachting dat 
in de nabije toekomst de kosten aan-
zienlijk zullen dalen. Hierdoor kan FDM 
voor thermoplasten een volwaardige 
productietechniek worden.

In principe kan elke thermoplast  
worden toegepast met FDM. De meest 
toegepaste materialen zijn ABS, PLA 
en PC. De onderlinge laagdikte is  
afhankelijk van de toepassing en  
bedraagt 0,025 tot 1,25 mm. De mini-
male wanddikte is 0,2 mm.

Deze methode van printen wordt mo-
menteel het meest gebruikt omdat deze 
makkelijkst is in gebruik en het meest 
betaalbaar is.
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SLS en DMLS

Een andere vorm van driedimensionaal 
printen is het printen met granulaat. Een 
fijn	poeder	vormt	het	basismateriaal	en	
deze worden laag voor laag gevormd 
tot een tastbaar model. De verschillen-
de methoden van printen zijn: 
•	 Selective Laser Sintering (SLS) en 
•	 Direct metal laser Sintering (DMLS)

Selective laser sintering

Bij Selective Laser Sintering (SLS) 
smelt een CO2-laser laag na laag een 
poeder tot een vast product. Bij het sin-
teren verhit men materiaalkorrels tot 
op een temperatuur waarop ze net niet 
smelten.

Het sinterpoeder wordt met de  
poedertoevoertafel omhooggeduwd.  
De SLS-modeltafel met daarop het 
model in wording zakt gelijktijdig  
omlaag.  De schraperrol strijkt een laag 
vers sinterpoeder over het model. 

Vervolgens smelt de laser het sinter-
poeder plaatselijk aan elkaar. Zo wordt 
laag na laag gevormd.

Omdat het te sinteren product bij 
het vervaardigen omgeven is door  
ongesinterd poeder, is er geen struc-
tuur nodig om het product in wording te 
ondersteunen. Met de SLS-techniek is 
het mogelijk om met betrekkelijke een-
voudige middelen complex gevormde 
producten te maken.

De oppervlaktekwaliteit van het  
gesinterde product is meestal zodanig 
slecht dat een nabehandeling nood-
zakelijk is. Dit kan met verschillende 
technieken, zoals stralen en/of glijdend 
slijpen.

Met het SLS-proces is het mogelijk om 
te kiezen uit een breed scala van mate-
rialen, variërend van nylon, PS, staal, 
titaan tot gietzand. Afhankelijk van het 
te sinteren materiaal kan een 100% 
dichtheid worden bereikt.

Direct metal laser Sintering

Direct Metal Laser Sintering (DMLS) is 
een variant van SLS waarbij metaal- 
poeder wordt gebruikt om onmiddellijk 
metalen voorwerpen te maken uit een 
digitaal ontwerp. 



Andere technieken

Nog een methode van 3D printen is 
stereolithografie.	 Het	 materiaal	 dat	 bij	
deze vorm van printen wordt gebruikt is 
fotopolymeer, dit materiaal reageert op 
licht.  Door middel van UV-licht neemt 
fotopolymeer een vaste vorm aan, op 
deze manier kan – laagje voor laagje- 
een 3D model worden geprint.

De laatste vorm van printen die het 
noemen waard is, is laminated object 
manufacturing. Bij deze manier van 
printen kan ” ordinair” printpapier wor-
den gebruikt om de afdruk te maken. De 
verschillende lagen papier worden door 
de printer samengevoegd tot een driedi-
mensionaal model.

Aansturing 

De 3D printer wordt- net zoals bij een 
normale printer – aangestuurd door 
computer-aided design (CAD). Het 
specifieke	 bestandstype	 dat	 een	 3D	
printer aanstuurt is een STL bestand 
(SurfaceTessellationLanguage). 

Een STL bestand deelt het model op in 
hele dunne laagjes, zodat deze geza-
menlijk het model vormen. Vergelijkbaar 
met deze technologie is een CT scan 
die we kennen uit het ziekenhuis, de CT 
scan kan namelijk hele dunne plakjes 
van het lichaam “maken”, als je al deze 
laagjes zou opstapelen dan zou je een 
driedimensionaal model van je lichaam 
hebben.

Als je zelf een 3D printer hebt kan je 
door middel van een STL bestand een 
model printen. Hoe kom je echter aan 
zo’n bestand? Veel STL bestanden 
zijn gratis dan wel tegen vergoeding te  
verkrijgen via internet. Mocht je zelf  
handig zijn dan is het mogelijk zelf een 
3D ontwerp te maken. 

Ook is het mogelijk om met een 3D 
scanner een voorwerp in te scannen. 
Hiermee kan je bijvoorbeeld een legob-
lokje scannen om het vervolgens met je 
3D printer af te drukken.

3D Printer formaat

De maximale maat van een 3D model 
verschilt per printer. Bij een voordeli-
ge 3D  printer is de maximale maat  
ongeveer 14 centimeter, en bij de iets 
duurdere 3D printers is de maximale 
maat ongeveer 28 centimeter. Dit for-
maat geldt voor printers voor particulier 
gebruik. 

Professionele 3D printers kunnen veel 
grotere modellen afdrukken. Hiervoor 
geldt natuurlijk dat deze printers veel 
duurder zijn.

Zit jij nog met een vraag ? 
Mail me dan en ik zoek het 
voor je uit!
vraag@natuurenwetenschap.be

 
K. Wibus
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Een 3D geprint  dino schedel

i . s.m .  i kh eb e env raag . b e



Wat gebeurt er?
Het wc-papier zakt naar de bodem en de paperclip blijft op het  
water drijven. De bovenkant van water (het wateroppervlak) is stevig  
genoeg om een insect te dragen. Ook een voorwerp als een paperclip 
kan gedragen worden door water. Dit lukt alleen als je hem er heel 
voorzichtig en helemaal horizontaal op legt. Met de hand gaat dit niet, 
want je vingers raken het wateroppervlak aan waardoor het minder 
stevig wordt. Het lukt wel door eerst wc-papier op het water te leggen. 
Het wc-papier voorkomt dan dat je het wateroppervlak aanraakt als 
je de paperclip erop legt. Het wc-papier zuigt zich vervolgens vol met 
water en zakt naar beneden. De paperclip wordt nu gedragen door 
het water.
Nog meer experimenteren?
•	 Lukt het ook met meerdere paperclips?
•	 Wat gebeurt er als je 1 druppel afwasmiddel naast de  

paperclip in het water laat vallen?

Wat heb je nodig: 
Een diep bord, een beetje water, gewoon 
wit WC-papier, een  paperclip en een 
stopwatch of klok

Artuur  
ReluursDragend water

STAP 1
Vul het bord met een 
laag water

STAP 2
Leg voorzichtig een vel 
WC-papier op het water 
Leg meteen erna heel 
voorzichtig de paperclip 
erop

STAP 3
Wacht 2 minuten. 
Wat zie je?
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Sterrenstelsel met verdraaide armen

Hubble heeft een prachtige foto gemaakt van een sterrenstelsel dat letterlijk 

uit zijn voegen wordt getrokken. Doordat het sterrenstelsel te dicht bij een 

ander sterrenstelsel in de buurt komt, zijn zijn armen verdraaid.

Op de foto zien we het spiraalstelsel NGC 7714. Het sterrenstelsel bevindt zich 

op ongeveer 100 miljoen lichtjaar van de aarde. Het stelsel ziet er bijzonder 

uit: de armen zijn verdraaid en uit het centrum van het spiraalstelsel stijgt een 

goudkleurige gloed op.

Dichterbij
NGC 7714 heeft het duidelijk moeilijk. En dat is allemaal zo’n 200 tot 100 

miljoen jaar geleden begonnen. Toen kwam NGC 7714 te dicht in de buurt bij 

het kleinere sterrenstelsel NGC 7715. Daarop begonnen de sterrenstelsels 

aan elkaar te trekken en elkaar te verstoren.

Stelen
Hoewel NGC 7714 duidelijk ‘uit vorm’ is, is het sterrenstelsel toch de 

bovenliggende partij. Uit het sterrenstelsel stijgen een ring en twee lange 

staarten gevuld met sterren op. Die staarten vormen een brug tussen NGC 

7714 en NGC 7715 en stellen NGC 7714 in staat om materiaal te stelen van 

zijn buurman. Dat materiaal gebruikt NGC 7714 weer om sterren geboren te 

laten worden.
De meeste sterren ontstaan in het heldere hart van het sterrenstelsel. Maar 

eigenlijk worden in vrijwel het gehele sterrenstelsel veel sterren geboren. Veel 

van de nieuwe sterren zijn extreem warm en helder. Hun massa is meer dan 

tien keer groter dan de massa van onze zon, maar gaat in een rap tempo 

verloren door krachtige winden.



Winden bij een zwart gat hebben de energie van een triljoen zonnen
Als je dacht dat de winterwind sterk was, dan heb je nog 
niet over dit gehoord. NASA zegt dat uit nieuwe metingen 
van een aantal ruimtetelescopen blijkt dat de wind rond het 
zwarte gat PDS 456 een windkracht heeft van een derde 
van de snelheid van het licht en het zwarte gat geeft meer 
energie dan een triljoen zonnen samen.
De metingen bevestigen de ultrasnelle winden uit het 
zwarte gat, wat in dit geval de kern is van een super helder 
hemellichaam dat een quasar wordt genoemd, die in alle 
richtingen blazen. De winden en de geïoniseerde atomen 
die ze dragen, zijn zo krachtig dat ze nieuwe sterren ervan 
weerhouden zich te vormen in het sterrenstelsel.“Nu weten we dat de wind van een quasar verantwoordelijk 
is voor het aanzienlijke massaverlies in een sterrenstelsel. 
Er kan namelijk geen gas geleverd worden dat nodig is als 
brandstof om sterren te vormen,” zei Dr Emanuele Nardini, 
de hoofdauteur van de nieuwe paper over het onderzoek, 
in een verklaring.
“Het is een prachtige observatie,” zei Dr Jenny E. Greene, 
een astrofysicus van de Princeton University, aan National 
Geographic. PDS 456  ligt op meer dan 2 miljard lichtjaren 
van de Aarde. De metingen werden door de Nuclear 
Spectroscopic Telescope Array (NuStar) van NASA en de 
XMM-Newton van de Europese ruimtevaartorganisatie 
ESA gemaakt.

Bron: nASA en ESA
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@Link @nd Think

In de Noordzee bevinden zich bacteriën die signalen doorsturen, op 
dezelfde manier als een telefoon dat doet. Dat blijkt uit een Nederlands-
Belgische studie van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek 
der Zee en de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

De nieuwe studie toont aan dat bacteriën in staat zijn om over lange 
afstand te communiceren, door gebruik te maken van elektrische signalen 
met wisselende stroomsterkte. Het was al bekend dat micro-organismen 
door chemische signalen met elkaar ‘praten’, maar dat is dan altijd over 
een korte afstand.

“Nu hebben we ook ontdekt dat deze bacteriën hun stroomopwekking 
snel en drastisch aanpassen en daardoor informatie doorgeven in de 
zeebodem”, aldus onderzoeker Filip Meysman van de VUB in het dinsdag 
verstuurde persbericht. “Zo weten andere organismen in de diepte of het 
bovenaan licht of donker is, en of veel of weinig zuurstof voorhanden is. 
Met deze informatie kunnen ze dan hun gedrag aanpassen.”.

bron: www.nieuws.nl

Wie heb ik aan de lijn? hallo hallo ...

Deze en andere weetjes  
vind je ook op onze website  

www.natuurenwetenschap.be 
en onze facebookpagina  

www.facebook.com /NatuurenWetenschap 
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@ Bij onze noorderburen is in Hilversum een mossoort ontdekt die nog 
nooit eerder in West-Europa is gevonden. Het is de kuifhaarmuts 
(Orthotrichum comosum), meldde het radioprogramma Vroege Vogels 
zondag.

Mossendeskundige Henk Siebel trof de soort aan op een Noorse 
esdoorn in zijn woonplaats Hilversum. Bij het uitproberen van nieuwe 
macrofototechnieken maakte hij foto’s van enkele bladmossen op 
straatbomen in de buurt van zijn huis.

De kuifhaarmuts komt vooral voor in mediterrane berggebieden, 
waar het in de zomer relatief droog en warm is, maar in de winter 
regenachtig. Dat de soort nu ook in Nederland opduikt, zou te maken 
kunnen hebben met klimaatverandering. Steden in Nederland krijgen 
steeds meer een microklimaat dat hiermee vergelijkbaar is.
Het mos ontleent zijn naam aan de gekuifde harige mutsjes op het 
sporenkapsel. .

bron:  www.standaard.be

nieuwe mossoort ontdekt ...

Deze en andere weetjes  
vind je ook op onze website  

www.natuurenwetenschap.be 
en onze facebookpagina  

www.facebook.com /NatuurenWetenschap 
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ACTIE!

Je antwoord kan je online insturen. Surf daarom  

naar: www.natuurenwetenschap.be/prijsvraag

en vul het formulier in.

 
Winnaar vorige puzzel:

Nicolas Derom uit Geel 
Gefeliciteerd !!!
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CARToon



www.natuurenwetenschap.be! 

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

Natuur en Wetenschap is 

erkend door de Vlaamse  

Gemeenschap en is opge-

nomen binnen het actieplan 

Wetenschapsinformatie en  

Innovatie, een initiatief van de 

Vlaamse Overheid. 

Volgende keer ... 

Foto's en 
verslagen  
van onze 

Paaskampen

Meer leuke 
proefjes ...

Alles wat je 
moet weten over 

de panter


