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Secretariaat
Natuur en Wetenschap vzw 
Baalsebaan 287 • 3128 Baal 
T 016 53 73 75  
F 016 53 73 75 (na telefoon)
 secretariaat@natuurenwetenschap.be
 www.natuurenwetenschap.be
 
  Alle dagen open van  
  8u30-12u en 12u30-16u30

Lidgeld
Het lidgeld, inclusief verzekering bij activiteiten bedraagt 8 euro per jaar en wordt  
gestort op reknr. 476-4324841-91 met vermelding van uw personalia ofwel samen 
met het ingevulde formulier overhandigd aan uw raadgever.

Werkten mee
Sus Dams, Bjorn Di-Paolo en John Bekker en 
Martine Vanrusselt

Eindredactie 
Sus Dams,  Bjorn Di-Paolo en Martine 
Vanrusselt

Vormgeving
Martine Vanrusselt

Oplage: 3000 exemplaren
Tijdschrift afhankelijk van de vzw Natuur 
en Wetenschap. De redactie laat aan de 
schrijvers de volledige verantwoordelijk-
heid over hun artikels.
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Blijf ook in 2016 onze 'Ambassadeur  
van de Wetenschap' 
en vergeet je lidgeld 

niet te vernieuwen !!!



3Natuur!lijk 3Natuur!lijk

Je kan nog mee naar ... 

Koken en wetenschap

Boedapest

5 tot 9 april 2016  - 145 euro

4 tot 8 april 2016 - 375 euro

4 tot 8 april 2016 - 365 euro
Londen
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Kenmerken
Bavianen zijn grote grondbewonende 
apen. De ogen liggen diep in het 
gezicht onder erg zware wenkbrau-
wen. De dieren hebben meestal een 
grijzig bruine vacht en een lange snuit. 
De staart is niet lang. Vaak hebben de 
dieren opgezwollen achtersten. 

Ook hebben de dieren grote hoek-
tanden. Het zijn bodemdieren, die 
op handpalm en voetzool lopen. De  
lichaamslengte varieert van 50 tot 110 
cm, de staartlengte van slechts 5 tot 
ruim 70 cm. 

De baviaan
Op het eerste zicht zien dit er schattige aapjes uit, maar 
vergis je niet! Ze kunnen behoorlijk agressief worden. Je 
komt alles te weten over deze aapsoort in ons artikel.
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Verspreiding
Bavianen leven voornamelijk in 
beboste savannes en steppen. Eigen-
lijk kunnen ze overal overleven, zolang 
er maar een (tijdelijke) drinkplaats is en 
een plek om in te schuilen bij gevaar 
(bijvoorbeeld rotsen of bomen). 

Ze ontbreken in volledig open gebie-
den en in dichte bossen. Ze komen 
voor in bijna geheel Afrika ten zuiden 
van de Sahara, met uitzondering van 
de regenwouden in West- & Centraal-
Afrika. 

De mantelbaviaan leeft ook in de 
halfwoestijnen van Jemen en het  
zuidoosten van Saoedi-Arabië.

Soorten
Over het algemeen worden er vijf 
soorten onderscheiden. Sommige 
wetenschappers onderscheiden 
maar twee soorten, Papio hamadryas 
(de mantelbaviaan) en Papio papio 
of Papio cynocephalus (alle andere 
soorten). Anderen beschouwen alle 
bavianen als ondersoorten van Papio 
hamadryas.

Geslacht Papio (Bavianen)
•	Groene baviaan of anubisbaviaan 

(Papio anubis)
•	Gele baviaan (Papio cynocephalus)
•	Bruine	 baviaan	 of	 sfinxbaviaan	

(Papio papio)
•	Beerbaviaan of Kaapse baviaan 

(Papio ursinus)
•	Mantelbaviaan (Papio hamadryas)

Nauwe verwanten van de bavianen 
zijn onder andere de gelada en de 
mandrils.

De baviaan
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Leefwijze
Bavianen zijn omnivoren. Ze eten vrijwel alles, voornamelijk plantaardig voedsel 
als gras, bollen en knollen. Ook eten ze riet, bladeren, vruchten, zaden, peulen 
en acaciahars en -schors. Ook dierlijk voedsel staat op hun menu; sprinkhanen, 
slakken, schorpioenen, honingraten, hagedissen, eieren, vissen en kikkers. Soms 
jagen ze ook op vogels en middelgrote zoogdieren, van jonge apen, galago’s en 
hazen tot jonge antilopen.

Bavianen hebben veel vijanden. De belangrijkste vijand is de luipaard, maar ook 
andere roofdieren als leeuw, gevlekte hyena, jachtluipaard, Afrikaanse wilde hond, 
roofvogels en zadeljakhals, en zelfs chimpansees en pythons grijpen wel eens 
een baviaan. Bij gevaar waarschuwt een baviaan de andere dieren met een krijs, 
waarna de dieren luid schreeuwend alle kanten op rennen.

Bavianen leven soms in gemengde groepen met antilopen, impala’s, Grants ga-
zelle en met groene meerkatten. Alhoewel beide soorten elkaar waarschuwen bij 
gevaar, kan een baviaan zich wel eens vergrijpen aan een jong van de andere 
soort.

Voortplanting
Vrouwtjes krijgen per worp één jong, dat ze gedurende enkele dagen bij zich  
dragen. Na een week of twee gaat het op onderzoek uit, maar blijft in de buurt van 
de moeder, die hem nauwlettend in de gaten houdt. Na drie maanden verzwakt 
de aandacht van de moeder, en gaat het jong vaker op eigen ontdekkingstochten. 
De twee trekken alleen nog met elkaar op bij groot gevaar. Na een jaar houdt hij 
zich meer bezig met zijn leeftijdsgenootjes. Vrouwtjes blijven hun hele leven bij de 
groep, mannetjes vertrekken zodra ze volwassen zijn geworden.

Sociaal gedrag
Bavianen	 trekken	 rond	 in	 groepen	 van	 10	 tot	 200	 exemplaren	 meestal	  
bestaande uit enkele dominante mannetjes, vrouwen met hun jongen en  
onvolwassen dieren. De mannetjes leven in een hiërarchie. De grootste, 
sterkste en agressiefste baviaan is het dominantst. De meest dominante  
mannetjes hebben het recht om te paren, het beste voedsel en de beste slaap-
plaats. Meestal is dreigen (grommen, schijnaanvallen) genoeg om minder 
dominante dieren op hun plaats te wijzen. 

Soms dagen lager geplaatste mannetjes een dominante baviaan uit tot 
een gevecht. Bij deze gevechten kunnen gewonden en zelfs doden vallen.  
Dominante mannetjes houden zich enkel bezig met bronstige vrouwtjes,  
andere vrouwtjes negeren ze. Door middel van vlooien halen dieren de banden 
aan binnen de groep.
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De baviaan
opportunistische alleseters

De bavianen worden gevonden in 
verrassend gevarieerde habitatten  
en passen zich erg gemakkelijk 
aan. De belangrijkste voorwaarden 
voor een juist leefgebied zijn water-
bronnen en veilige slaapplaatsen 
in hoge bomen of op hoge klippen 
met een goed uitzicht. Wanneer het  
water gemakkelijk te vinden is,  
drinken de bavianen om de dag. 
Ze kunnen ook voor een langere  
periode zonder water overleven 
door de dauw van hun bont te  
likken.

Bavianen zijn opportunistische en 
selectieve alleseters die zorgvuldig  
hun voedsel kiezen. Gras is de 
hoofdmoot van hun dieet, samen 
met bessen, zaden, peulen, bloe-
sems, bladeren, wortels, schors en 
sap van veel verschillende planten. 
Bavianen eten ook insecten en  
kleine hoeveelheden vlees, zoals 
vissen, schaaldieren, hazen, vogels,  
en jonge, kleine antilopen.

Papio

ID
EN

TI
TE

IT
S-

kaart
Rijk: dieren
Stam: chordadieren
Klasse: zoogdieren
Orde: primaten
Familie: apen van de Oude 
Wereld
Geslacht: papio
Menu: omnivoor, ze eten 
zowat alles 
Levensduur: 20 - 30 jaar
Leefgebied: Afrika ten 
zuiden van de Sahara.

Gele baviaan of Papio cynocephalus
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18e WEDStrIJD Voor 
WEtEnSchappELIJkE 
uItEEnZEttIngEn 
1e graaD . 2016

In samenwerking met                  ANTWERPEN NV 

VIB • Tijdschrift MENS • VeLeWe  

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Doel
Een geschreven wetenschappelijk werk maken over een onderwerp naar keuze. Dit 
werk dient eenvoudig te zijn en begrijpelijk voor jongeren van de eerste graad van 
het secundair onderwijs. Zowel onderwerpen uit de biologie, ecologie, chemie, fysi-
ca, technologie, geologie, archeologie, … kunnen aan bod komen. De voorkeur wordt  
gegeven aan opzoekingswerk. Het gebruik van ICT wordt aangemoedigd maar het 
werk mag geen kopie zijn van internetsites (persoonlijk werk is belangrijk!). Het werk 
moet	aangevuld	worden	met	een	gedetailleerde	bibliografie	(=bronvermelding:	boeken,	
tijdschriften, volledige internetadressen, …). 

Uit	de	 ingezonden	werken	kiest	eenzelfde	 jury	vijf	 finalisten	die	op	de	finale,	 tijdens	
een	levendige	uiteenzetting	van	minimum	10	en	maximum	15	minuten,	het	behandelde	 
onderwerp bespreken. Hierbij mag gebruik gemaakt worden van allerhande hulp- 
middelen	(dia’s,	foto’s,	video,	film,	…).	Dit	materiaal	dient	opgesteld	te	worden	voor	het	
begin van de uiteenzetting.

Ga jij de uitdaging aan?!
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Voor meer informatie kan je terecht op 
www.natuurenwetenschap.be 
of volg ons op facebook via  

facebook.com/NatuurenWetenschap

Inschrijven voor 1 februari 2016

De kandidaten
Zijn jongeren uit alle studieniveaus die 
overeenkomen met de eerste graad 
secundair	 onderwijs	 (leeftijdscategorie:	
12-13 jarigen). Zij werken alleen of 
vormen een onderzoeksgroep van 2 tot 
maximum	 5	 personen.	 De	 deelnemer	
of groep kiest een (team)naam en 
een raadgever die hen begeleidt. Het 
inschrijvingsformulier, met daarop alle 
gegevens, aangevuld met alle namen 
en adressen van alle deelnemers, dient 
voor 1 februari 2016  toe te komen op 
onderstaand adres. 

natuur en Wetenschap vzw
Baalsebaan 287 

3128 Baal (tremelo) 
t 016 53 73 75 

secretariaat@natuurenwetenschap.be

De wedstrijd 
wordt in twee fasen georganiseerd:
1. IndIenen van de tekst

Het schriftelijk werk moet ingediend 
worden voor 1 februari 2015. Dit werk 
wordt op A4-formaat en in vijfvoud (1 
origineel en 4 kopies) ingediend en omvat 
minimum	 5	 en	 maximum	 25	 bladzijden.	
Op het titelblad komt onder de titel 
de (team)naam, het onderwerp en de  
na(a)m(en) van de deelnemer(s) en 
de coach. In bijlage ook alle namen en 
adressen van alle groepsleden.Deze 
teksten worden door een vakkundige jury 
beoordeeld. De 5 best gerangschikten 
worden uitgenodigd voor een mondelinge 
uiteenzetting	tijdens	de	finale	op	woensdag	
18 mei 2016.

2. MondelInge uIteenzettIng 

Na de mondelinge uiteenzetting (minimum 
10	 en	 maximum	 15	 minuten)	 van	 het	
onderwerp worden de kandidaten door de 
jury ondervraagd in verband met hun kennis 
van het onderwerp, de geraadpleegde 
bronnen en het onderzoekswerk dat zij 
verricht hebben.

De prijzen
1. schIftIngen

Alle deelnemers krijgen, ongeacht hun 
rangschikking, een mooi prijsboek.
2. natIonale fInale

De jury verdeelt een bedrag van 
500 euro volgens de waarde van de 
wetenschappelijke uiteenzettingen. De 
5 laureaten (individueel of de groep) 
ontvangen een minimum bedrag van 
50 euro.

Bovendien	 ontvangen	 alle	 finalisten	
een prachtig boekenpakket en een 
jaar gratis lidmaatschap van Natuur en 
Wetenschap.
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De kandidaten
Zijn jongeren uit alle studieniveaus van de 
vier laatste jaren van het secundair onderwijs 
(leeftijdscategorie: 14-18 jarigen) of over- 
eenkomstig.  Zij dienen het ingevulde inschrij-
vingsformulier, met de namen en adressen van 
alle deelnemers,  ten laatste op 25 januari 2016 
toe te zenden aan:

Ook groepen van maximaal 5 personen kunnen 
tot de schriftelijke wedstrijd worden toegelaten. 
De voordracht zelf gebeurt door maximum 3  
kandidaten.

55ste WEDStrIJD Voor 
WEtEnSchappELIJkE 
uItEEnZEttIngEn 
2e en 3e graaD . 2016

In samenwerking met                   ANTWERPEN NV 

VIB • Tijdschrift MENS • VeLeWe •  

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Doel
Een wetenschappelijke uiteenzetting houden over een onderwerp naar keuze. De 
uiteenzetting dient levendig en gevulgariseerd te zijn en begrijpelijk voor een jongere 
van het secundair onderwijs. Zowel onderwerpen uit de biologie, ecologie, chemie, 
fysica, geologie, technologie, archeologie, … kunnen aan bod komen. 

De voorkeur wordt gegeven aan research- en praktisch werk.Tijdens de uiteenzetting, 
van	minimum	12	tot	maximum	15	minuten	per	kandida(a)t(en),	mag	gebruik	gemaakt	
worden van allerhande didactische en visuele hulpmiddelen. Dit materiaal van de 
kandidaat dient op punt gesteld voor het begin van de eerste uiteenzetting.

Natuur en wetenschap vzw
Baalsebaan 287 te 3128 Baal (Tremelo) 

T 016 53 73 75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be

Ga jij de uitdaging aan?!
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De jury
1. ProvIncIale schIftIngsProeven

Een jury, steeds samengesteld uit dezelfde leden, zal bij 
elke schiftingsproef de kandidaten beoordelen. De 5 best 
gerangschikten gaan naar de nationale finale.

2. natIonale fInale

De jury bestaat uit universiteitsprofessoren, pedagogisch 
adviseurs en vakspecialisten.

De wedstrijd 
wordt	in	twee	fasen	georganiseerd:

1. ProvIncIale schIftIngsProeven

Telkens op een woensdagnamiddag in een gemeente van uw provincie. 
De provinciale schiftingen gebeuren in de maanden februari, maart 2016.

2. natIonale fInale

De vijf best gerangschikte kandidaten van de provinciale schiftingen worden uitgenodigd op 
de	finale	die	zal	plaatsvinden	op	woensdag	18	mei	2016.	Zowel	tijdens	de	schiftingen	als	
tijdens	de	finale	zullen	de	kandidaten	door	de	jury	ondervraagd	worden	in	verband	met	hun	
kennis van het onderwerp en geraadpleegde bronnen. Hiertoe dient de kandidaat een tekst 
en	een	gedetailleerde	bibliografie	ter	beschikking	te	stellen	van	de	juryleden.

De prijzen
1. ProvIncIale schIftIngen

Elke deelnemer ontvangt een weten-
schappelijk werk ongeacht zijn/haar 
rangschikking. De best gerangschikte 
kandidaat (of groep) uit het derde jaar 
en de best gerangschikte kandidaat 
(of groep) uit het vierde jaar secundair 
onderwijs,	 die	 niet	 aan	 de	 finale	 deel-
nemen, ontvangen bovendien een 
bedrag van elk € 130.
2. natIonale fInale

De jury verdeelt een bedrag van € 1500  
volgens de waarde van de wetenschap-
pelijke uiteenzettingen. De 5 laureaten 
(individueel of de groep) ontvangen 
een minimum bedrag van 150 euro. 
Bovendien	wordt	aan	alle	finalisten	een	
prachtig boekenpakket toegekend.

Beoordeling 
Om de kandidaten te rangschikken beschikt 
de	 jury	over	100	punten	als	 volgt	 verdeeld: 

•	 10 punten voor uitspraak en taalvermogen
•	 10 punten voor algemeen voorkomen
•	 20 punten voor wetenschappelijke waarde   

van het onderwerp en de uiteenzetting +  
proefondervindelijk werk

•	 20 punten voor didactische waarde, 
helderheid en duur van de uiteenzetting

•	 20 punten voor kennis van het onderwerp
•	 20 punten voor resultaten van persoonlijk 
werk,	toepassing	van	ICT	en	bibliografie

Inschrijven voor 
25 januari 2016

Voor meer informatie kan je terecht op 
www.natuurenwetenschap.be 
of volg ons op facebook via  

facebook.com/NatuurenWetenschap
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Sinds de tweede helft van de 19de eeuw, het hoogtepunt van de industriële 

revolutie, is de gemiddelde temperatuur op onze aarde gestegen met 

0,85°C.	En	de	o
pwarming	gaat	v

erder:	wetensch
appers	voorspel

len	

dat de temperatuur met meer dan 4°C zal stijgen tegen 2100, als we 

verder blijven doen zoals we nu bezig zijn. En dat heeft grote gevolgen,   

vandaar dat de klimaattop in Parijs in december zo belangrijk was. 

Met	dit	experime
nt	ontdek	je	het	

effect	van	smelte
nd	ijs	en	sneeuw

	op	

die zeespiegel.

Wetenschappe-leuk

prof. W. talles

Smeltende 
ijskappen

 ÌTwee brede glazen ÌWater
 ÌEen zeefje Ì8 ijsblokjes Ìviltstift

 ÌEen beetje tijd

Wat heb je nodig?

aan de slag!
Doe vier ijsblokjes in het eerste glas. 

Leg de vier overige ijsblokjes in het zeefje en plaats het zeefje op 
het tweede glas. 

Vul beide glazen nu met water, zodat het waterniveau in beide 
glazen gelijk is. Breng op elk glas een beginstreepje aan met een 
viltstift.

Zet de glazen naast elkaar en wacht een tijdje. Als je het smeltproces 
wil versnellen, kan je een haardroger gebruiken om de ijsblokjes op 
te warmen. 
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Wat gebeurt er?
De	ijsblokjes	 in	het	eerste	glas	stellen	zee-ijs	voor:	 ijs	dat	 in	grote	ijsschotsen ronddrijft op de Noordelijke IJszee. De ijsblokjes in het	zeefje	op	het	tweede	glas	stellen	landijs	voor:	de	ijskappen	op	bijvoorbeeld Groenland en Antarctica. 

Wanneer alle ijsblokjes gesmolten zijn, kan je zien dat het waterpeil in het tweede glas (water + gesmolten landijs) gestegen is. Het smeltwater van het landijs is bij het ‘zeewater’ gevoegd. Het waterpeil in het eerste glas (water + gesmolten zee-ijs) is gelijk gebleven. Het zee-ijs in dit glas dreef immers al in het ‘zeewater’, er is geen water aan het glas toegevoegd. 

De mogelijke stijging van de zeespiegel door de opwarming van de aarde, met enkele meters,  is dus een gevolg van het smelten van landijs. Daarmee bedoelen wetenschappers trouwens niet alleen landijs van de poolgebieden,maar ook van gletsjers in hoger gelegen gebieden.

Met dank aan



14 Natuur!lijk

vo
e

re
n 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 tot 6 juli 2016
Prijs?               140 euro (all-in)
Wie?		 	 max.	30	deelnemers	
  vanaf 10 jaar
Waar?   Bivak De Drink 
  in St. Pietersvoeren
Vervoer?  zelf te regelen
Info:		 	 Jos	Vandermeulen
  011/40.13.54 of via 
  voeren@natuurenwetenschap.be

Toeren in Voeren

Zoals jullie zullen merken is ons jaarlijks aanbod aan 
zomerkampen ook dit jaar weer zeer gevarieerd.  Er zit zeker 
een kamp bij dat je tof vindt!
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Wanneer?  van 2 tot 13 juli 2016
Prijs?   770 euro 
Wie?		 	 max.	14	deelnemers
  vanaf 15 jaar
Verblijf?  tenten
Vervoer? minibusjes
Info?  Bart Derenette     
  0496/22.60.44 (na 18u)
  zuid-frankrijk@natuurenwetenschap.be

Tijdens deze rondreis door Zuid-Frankrijk bezoeken we 
vele kleine vergeten dorpjes en enkele mondaine Franse 
steden zoals Nîmes, Marseille en Avignon. We bezoeken 
natuurparken en maken wandelingen in schitterende 
natuurgebieden. We duiken diverse musea in en proeven 
van de lokale Franse (eet)cultuur. 

Kortom het wordt een ontdekkingsreis om nooit te 
vergeten!

  Zuid-Frankrijk

Fata Morgana hongarije

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.
Ga jij de uitdaging aan?

Wanneer?  van 4 tot 9 juli 2016
Prijs?  485 euro (all-in)
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
  +36/30.929.15.09 of via 
  hongarije@natuurenwetenschap.be
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Balaton adventure hongarije

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 14 tot 20 juli 2016
Prijs?  495 euro (all-in)
Wie?		 	 max.	12	deelnemers	
  van 14 tot 16 jaar
Waar?   Huisje Weltevree Andocs
Vervoer?  Vliegtuig + minibusjes/auto’s
Info:		 	 John	en	Martine	Bekker
  +36/30.929.15.09 
  hongarije@natuurenwetenschap.be

anW
a

Heb jij zin om een weekje in een omgekeerde wereld te  
leven?	Dan	is	ANWA	echt	iets	voor	jou!	Ons	motto	is	namelijk:	
Hoe	actiever	we	‘s	nachts	zijn,	hoe	meer	we	kunnen	relaxen	
overdag. Heb jij dus wel zin in om de leukste nachten van je 
leven op kamp in de Ardennen door te brengen? Schrijf je 
dan zeker in voor “Alle Nachten Wat Anders“.

Geheim programma en heel veel plezier verzekerd!

Wanneer?  van 9 tot 15 juli 2016
Prijs?   205 euro
Wie?   vanaf 16 jaar 
																								max.	15	deelnemers
Verblijf?  Ardennen
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.)
  anwa@natuurenwetenschap.be
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Wanneer?  25 juli tot 4 augustus 2016 
Prijs?   650 euro 
Wie?   vanaf 12 jaar
	 	 max.	10	deelnemers
Verblijf?  in tentjes op campings 
Vervoer? Minibusjes
Info?  Didi Vandermeulen - 0486/88.44.33 
  Patrick Claes - 0472/96.56.69 
  slovenie-kroatie@natuurenwetenschap.be

Tijdens dit kamp ontdekken we de mooiste plekjes van Slovenië 
en Kroatië. We verkennen deze prachtige landen door fantastische  
natuurwandelingen in prachtige natuurgebieden, we doen een via 
ferrata en aan hydrospeed, we bezoeken enkele dorpjes en steden 
en we gaan natuurlijk ook naar de Plitvice-meren en de watervallen 
van Slap Savica. Het wordt een ervaring om nooit te vergeten!

toverkollen

Hou je van kampvuurverhalen, workshops, magie, chemie en 
fuiven? 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 16 tot 20 juli2016
Prijs?               95 euro (all-in)
Wie?  11 en 12 jaar  jaar  
																						 max.	45	deelnemers
Verblijf? Hoge Rielen Kasterlee
Vervoer? zelf te regelen

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

Slovenie en kroatie
.. ..
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Sprookjesland is het meest fantastische land!
Je ontmoet er de gekste tovenaars en de coolste prinsessen. 
Je moet opletten dat je niet op kabouters gaat zitten, en wie de 
kikker vindt, mag hem kussen!
We verwachten je! 

Wanneer? van 31 juli t/m 5 augustus 2016
Prijs?  140 euro
Wie?		 	 max.	20	jongens	en	meisjes	
  van 8 tot 10 jaar
Waar?   De Hoge Rielen - Kasterlee
Vervoer?  zelf te regelen
Info:		 	 Anneleen	0486/54.60.73 (na 17u.)
  Elke 0476/57.52.36 
  kamperwaseens@gmail.com
  facebook/ /KampErWasEens

..transdanubieë hongarije

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 31 juli tot 9 augustus 2016
Prijs?  535 euro
Wie?		 	 Max.12	deelnemers	
  vanaf 16 jaar
Waar?   B&B in Andocs (H)
Vervoer?  Vliegtuig + minibusjes/auto’s

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

..
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Wanneer?  van 15 tot 20 augustus 2016
Prijs?  255 euro
Wie?		 	 max.	18	deelnemers	
  vanaf 11 jaar
Waar?   in tentjes op een boerderij 
Vervoer?  minibusjes
Info?  Jos Vandermeulen
  011/40.13.54 of via 
																						 texel@natuurenwetenschap.be

Ben jij tussen 10 en 14 jaar en zie jij een week op het eiland 
Texel	wel	zitten?	We	zetten	onze	tenten	op	bij	de	boer	en	van	
daaruit gaan we op ontdekking op dit prachtige eiland.  Op 
het programma staan o.a. een bezoek aan de zeehonden- 
opvang Ecomare, meevaren met een garnalenvisser op de 
waddenzee,	een	fietstocht	langs	o.a.	een	uitkijktoren,	zee-
hondjes zien zwemmen in het wild, souveniers kopen in de 
gezellige stadjes De Koog en Den Burg en nog veel meer...

tEX
EL

o
la

n
d Deze fantastische 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 16 tot 24 augustus 2016
Prijs?  495 euro + 10 euro borg
Wie?		 	 Max.	30	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

..



normandie

Tijdens deze leerzame en rustige reis zullen we met onze mobilhome 
door Normandië cruisen. We bezoeken een aantal interessante plaat-
sen waaronder de Mont-Saint Michel en Omaha Beach. Uiteraard 
horen gezellige stadjes en frisse wandelingen ook tot ons programma. 
Wil jij zelf meemaken hoe het is om met een mobilhome op vakantie te 
gaan? Wil je zelf de geschiedenis van Normandië opsnuiven? 

Dan ben jij diegene die we zoeken.

Wanneer?  van 22 tot 29 augustus 2016
Prijs?   595 euro
Wie?   vanaf 12 tot 17 jaar
Vervoer?  Mobilehome
Begeleiding? Bart en Bjorn

Info:		 	 Bart	Moens	 
  016/44.41.59  of 0475/46.43.31 
          Bjorn Di-Paolo
   089/76.26.81 of 0486/97.70.61
   normandie@natuurenwetenschap.be 
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..Zweden Survival

7-daagse kano-survival  trektocht 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 16 tot 24 augustus 2016
Prijs:		 	 495	euro
Wie?		 	 Max.	12	deelnemers	
vanaf   14 jaar
Waar?   in tenten
Vervoer?  autobus

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

..
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NeW op het schap

Het boek staat vol met leuke korte verhaaltjes met 
weetjes over dieren. Elk verhaaltje beslaat 2 blad- 
zijdes, leuk om te lezen voor het slapen, met het  
risico dat je meer wil weten. 
De verhalen handelen over diverse dieren met twee, 
vier, zes of meer poten, of net geen. Vogels, zoog-
dieren  en insecten, ze worden allemaal behandeld.
De schrijver die bioloog is, weet over al die dieren 
iets	leuks	te	vertellen,	op	een	toffe	manier.	
Het boek is een aanrader voor iedereen met inte-
resse in biologie of voor wie van grappige verhaaltjes  
of leuke weetjes houdt. 

Hoe	krijg	je	een	gekookt	ei	in	een	fles?	Kun	je	een	
vierkante zeepbel maken? Op deze en andere  
vragen vind je een antwoord in Proefjesboek. Op een 
speelse manier maak je kennis met natuurkunde, 
scheikunde en biologie.
Je kan alle 65 proefjes thuis doen met heel gewone 
huis-tuin-en-keukenspullen. Bij ieder proefje staan 
vragen	 die	 je	 eerst	 laten	 nadenken:	 Wat	 denk	 je	
dat er zal gebeuren? En waarom? Daarna volgt de 
uitleg. Voor de lezers jonger dan 12 jaar een sim-
pele uitleg, voor de oudere lezers een wat meer  
uitgebreide uitleg.   
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Schep 1 eetlepel haar-
gel op het bord.

Strooi 1 eetlepel zout 
over de haargel.

Wacht 2 minuten. 
Wat zie je?

Wat gebeurt er?

De haargel is ‘gesmolten’. Sommige poeders kunnen water 
binden. Daarbij ontstaat een soort  gelei, deze gelei noemen 
we een hydrogel. Haargel is een voorbeeld van zo’n hydrogel. 
Door zout toe te voegen aan haargel, neemt het zout de plaats 
in van het water en bindt aan het poeder. Het water loopt dan 
uit de gel.

Haargel in een pot zit dus vol met water. In je haar droogt een 
deel van het water uit de (hydro)gel, waardoor je haar in model 
blijft zitten en hard aanvoelt. In een luier zit ook poeder dat 
water kan binden. Als een baby in de luier plast, bindt zijn plas 
aan het poeder. Er is een hydrogel ontstaan die in de luier blijft 
zitten.

Wat heb je nodig: 

haargel, zout, 2 theelepels, een bord

en een stopwatch of klok

artuur  
reluurs

Smeltgel

Nog meer experimenteren?
•	 Maakt het merk van de haargel uit?
•	 Maakt de hoeveelheid zout die je toevoegt uit?
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Rennen, springen, jagen... de kracht van de  
beweging bij dieren is indrukwekkend en  
tegelijkertijd lijkt het zo natuurlijk.

Dieren gaan van het ene graasland naar het andere, blijven op 
hun hoede, maken zich bij het minste teken van gevaar uit de 
voeten …
Zoals we vaak in natuurdocumentaires zien, kunnen dieren, als 
prooi of als roofdier, alleen of in groep, tomeloos energiek uit de 
hoek komen. 
Het	 museum	 stelt	 je	 een	 andere	 blik	 op	 de	 natuur	 voor:	 
’stilgelegde’ actiebeelden in spectaculaire panorama's. Dieren-
lichamen in het echt en van dichtbij, gespannen door inspan-
ning, in beweging en toch harmonisch, in evenwicht...
Voor	deze	scènes	gebruikte	de	 taxidermist	 (=	 iemand	die	die-
ren	opzet),	zijn	 intuïtie	en	gevoel:	hij	 toont	zich	hier	een	waar	 
kunstenaar.  Een kudde steenbokken springt op, een wolf kijkt 
argwanend,	een	tijger	raast	vooruit:	je	staat	er	middenin.	Deze	
expo	zal	je	met	verstomming	slaan!
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KBIN
Vautierstraat, 29
1000 Brussel
+32 (0)2 627 42 11

Openingsuren
Van	dinsdag	tot	vrijdag:	9u30	tot	17u
Zaterdag	en	zondag:	10u	tot	18u

Prijzen
7	€	:	6-17	jarigen	(vergezeld door een betalende volwassene) 
8,50	€	:	studenten	BILL/EYCA,	CJP,	65+,	Vrienden	van	het	
Instituut, personen met een handicap, FED+
9,50	€	:	volwassenen

Met je NeW- lidkaart betaal je alleen de toeslag van 1,5 € 
voor  WOW !!!
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Wetenschappers ontdekken nieuW 

onderdeel van de MelkWeg

Achter de dichte stofwolken in de centrale bult van de Melkweg blijkt een 

schijf van jonge sterren verborgen te zitten.

Wetenschappers ontdekten het tot nu toe onbekende onderdeel van de 

Melkweg met behulp van de VISTA-telescoop. “Aangenomen werd dat 

de centrale bult van de Melkweg uit grote aantallen oude sterren bestaat, 

maar de VISTA-gegevens laten iets nieuws zien, iets wat heel jong is naar 

astronomische maatstaven,” vertelt onderzoeker Istvan Dékány.

Cepheïden
Dékány en zijn collega’s ontdekten 665 potentiële veranderlijke sterren. Het 

gaat	om	cepheïden:	sterren	di
e	regelmatig	opzwellen	om	da

arna	weer	samen	

te trekken. Tussen de 665 cepheïden zitten 35 klassieke cepheïden. Dit zijn 

jonge, heldere sterren. De pulsatieperioden van de cepheïden in kwestie 

verraden dat ze nog heel jong zijn. 

“Alle 35 klassieke cepheïden die we ontdekt hebben, zijn minder dan 100 

miljoen jaar oud,” vertelt onderzoeker Dante Minniti. “De jongste zou zelfs 

maar ongeveer 25 miljoen jaar oud kunnen zijn en we kunnen niet uitsluiten 

dat er nóg jongere en helderdere cepheïden te vinden zijn.”



Standaardkaarsen
Cepheïden worden ook wel standaardkaarsen genoemd en kunnen 
worden gebruikt om afstanden in het heelal te bepalen. Zoals gezegd 
zwellen cepheïden regelmatig op, om daarna weer samen te trekken. 
Tijdens die cyclus verandert de helderheid van de ster. Hoe	helderder	een	cepheïde	is,	hoe	langer	zijn	cyclus	duurt:	zwakkere	
cepheïden pulseren dus sneller dan heldere cepheïden. Cepheïden 
kunnen doordat ze pulseren gebruikt worden om afstanden in het heelal 
te meten. 
Astronomen meten daartoe de helderheidverandering, waardoor ze 
de gemiddelde lichtkracht van de ster kunnen achterhalen. Vervolgens 
vergelijken ze die met de waargenomen helderheid om de afstand tot de 
ster te berekenen.

Nieuw onderdeel
Volgens de onderzoekers wijst het jonge karakter van deze sterren er 
sterk op dat er de afgelopen 100 miljoen jaar pas gevormde sterren 
naar het centrale deel van de Melkweg zijn gevoerd. En dat is nieuwe 
informatie. 
Bovendien stuitten de onderzoekers bij het in kaart brengen van deze 
cepheïden op een heel nieuw onderdeel van de Melkweg. Het gaat om 
een dunne schijf van jonge sterren in de galactische bult. “Dit deel van 
de Melkweg was volkomen onbekend!” stelt Minniti.In de toekomst willen de onderzoekers graag achterhalen of de ontdekte 
cepheïden	ook	zijn	ontstaan	op	de	plek	waar	we	ze	nu	aantreffen.	Het	
zou namelijk ook kunnen dat ze meer van buitenaf komen.

Bron: www.scientias.nl 
www.ESo.org
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@Link @nd think

Hagedissen maken slim gebruik van regeneratie. Verliest een 
hagedis zijn staart, dan kan hij een nieuwe laten groeien. Een 
Argentijnse hagedis is recordhouder met maar liefst zes nieuwe 
staarten.
Een hagedis kan – bijvoorbeeld ter verdediging – zijn staart 
afwerpen. Dit wordt autotomie genoemd. Dit gaat overigens niet 
altijd goed. Als de staart breekt, maar niet volledig loskomt, dan kan 
er een tweede staart groeien. Of soms nog wel meer.
In verschillende publicaties zijn hagedissen met twee of drie 
staarten omschreven, maar dit is het allereerste bekend geval met 
zes staarten. De jonge tegu (Salvator merianae) is gevonden door 
agenten en naar Nicolás Pelegrin van het Instituut CONICET-UNC 
gebracht. “Het is de eerste keer dat ik een hagedis met meer dan 
drie staarten zag”, zegt ze in een interview.
Voor de hagedis in kwestie is het niet leuk om zes staarten te 
hebben. Het dier kan zich minder makkelijk voortbewegen en wordt 
waarschijnlijk ontweken door andere hagedissen. Daarnaast heeft 
het een negatieve invloed op de voortplanting.

hagedis met zes staarten

Deze en andere weetjes  
vind je ook op onze website  

www.natuurenwetenschap.be 
en onze facebookpagina  

www.facebook.com /NatuurenWetenschap 
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@ De krokodil slaapt echt met een oog open

Wetenschappers hebben ontdekt dat krokodillen – net als sommige 
vogels en zeedieren – slechts één hersenhelft kunnen laten slapen.

Doordat maar één hersenhelft slaapt, kan de krokodil het oog dat in 
verbinding staat met de hersenhelft die wakker is, open houden. Terwijl 
dit oog ‘de wacht houdt’ kan het andere oog en de andere hersenhelft 
slapen.

Uit het nieuwe onderzoek blijkt onder meer dat krokodillen sterker 
geneigd zijn om met één oog open te slapen wanneer mensen 
aanwezig zijn. In dat geval was het open oog ook altijd op die mensen 
gericht,	zo	is	te	lezen	in	het	blad	The	Journal	of	Experimental	Biology.

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat sommige vogels en zoogdieren 
die	 in	zee	 leven	–	zoals	bijvoorbeeld	dolfijnen	–	met	één	oog	open	
slapen. Het is echter voor het eerst dat onderzoeker aantonen dat 
ook krokodillen één hersenhelft draaiende houden terwijl de andere 
hersenhelft slaapt. De onderzoekers noemen de nieuwe studie 
opwindend, mede omdat deze een andere kijk geeft op de evolutie van 
slaap. “Wat wij zien als ‘normaal slaapgedrag’ (waarbij het hele brein 
slaapt, red.) kan wel eens veel recenter zijn ontstaan dan gedacht,” 
stelt onderzoeker Michael Kelly.

bron:  www.scientias.nl

Deze en andere weetjes  
vind je ook op onze website  

www.natuurenwetenschap.be 
en onze facebookpagina  

www.facebook.com /NatuurenWetenschap 
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Wellicht heb je de campagne van “De tuut van tegenwoordig“ al wel opge-
merkt de voorbije maanden. Grote namen als Sean Dhondt, Ian Thomas en  
Karolien Debecker hebben een gezicht gegeven aan dit online platform. Bert 
Lecomte, 21-jarige student en oprichter van het project, die zelf al enkele jaren 
oorsuizen heeft, geeft een woordje uitleg.
Oorsuizen, ook wel tinnitus genoemd, is het horen van een geluid dat niet afkomstig is van een 
externe	geluidsbron.	Dat	wil	zeggen	dat	enkel	jij	dat	geluid	kan	horen.	

Tijdelijke en permanente oorsuizingen
In de meeste gevallen verdwijnt de tuut na een tijdje. Deze vorm van tinnitus heet tijdelijk oor-
suizen. Soms gaan de oorsuizingen echter nooit weg. Dit komt omdat de trilhaartjes van de 
haarcellen in het binnenoor te zwaar beschadigd zijn. Mensen die hiermee kampen, hebben 
last van permanente tinnitus en horen constant een tuut in hun oren. 

Verschillende tonen
Oorsuizen verschillen sterk van persoon tot persoon. Zo gaat het bij sommigen over een piep-
toon,	terwijl	anderen	eerder	een	bromtoon,	geruis	of	gefluit	horen.	Ook	de	sterkte	van	de	toon	
verschilt en of je het hoort in slechts één oor, of in beide oren. 

Van waar komt die tuut?
Meer en meer onderzoek naar oorzaken van oorsuizen wijst in de richting van de hersenen. 
Je hersenen bestaan uit verschillende cellen, die elk een bepaalde functie hebben. Zo zorgen 
bepaalde cellen ervoor dat wij het geluid rondom ons horen. Die cellen reageren elk op een 
andere manier op verschillende geluidsfrequenties. Die informatie wordt dan vervolgens ge-
bundeld tot één geluid dat je waarneemt. Te veel en te hevige decibels kunnen je haarcellen 
in je oren echter beschadigen. Daardoor zullen bepaalde frequenties je oren niet meer bin-
nenkomen en zullen de hersenen tevergeefs op zoek gaan naar die frequenties die ze vroeger 
wel ontvingen. Het brein krijgt dus minder informatie binnen en gaat als reactie zich op een 
andere manier gedragen, die informatie aanvullen met andere info en overactiviteit creëren. 
Zo kan een tuut in je oren ontstaan.

Voor	meer	info	surf	naar	:	http://www.detuutvantegenwoordig.be/tips/oren-beschermen

BESchErM DuS JE orEn !!!
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actIE!

Je antwoord kan je online insturen. Surf daarom  

naar: www.natuurenwetenschap.be/prijsvraag

en vul het formulier in.

 
Helaas was er vorige keer 

geen winnaar ...  
Veel geluk deze keer !  

Volg de lijn en zet van iedere afbeelding de eerste 
letter in een volgend vakje. Welk woord komt er?



www.natuurenwetenschap.be! 

Verschijnt driemaandelijks, behalve in juli en augustus
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erkend door de Vlaamse  

Gemeenschap en is opge-

nomen binnen het actieplan 
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Volgende keer ... 

Karel Wibus 
gaat op 

onderzoek naar 
licht ...

Alles wat je moet weten  
over de pelikaan

Meer proefjes 
en weetjes


