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Kom jij nog mee op kamp?

Op ontdekking in Voeren? Avontuur in Hongarije?  
Natuur beleven in Zweden? Heksenjagen op Toverkollen 
of op stap in het toverbos van Er was eens? 

We hebben nog enkele plaatsen vrij deze zomer, dus  
schrijf je nog snel in en beleef de leukste zomer ooit!

Meer info en inschrijven kan via ons secretariaat op  
016-537375 of secretariaat@natuurenwetenschap.be
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Lama is een geslacht van kameelachtigen, en de enige familie binnen de  
onderorde eeltpotigen van de orde evenhoevigen. Het geslacht is gerelateerd aan 
Vicugna waartoe de wilde vicuña en de gedomesticeerde alpaca behoren. Het 
geslacht bestaat uit twee soorten, de lama (lama glama) en de guanaco (lama 
guanicoe). 

Lama’s zijn rustige en sterke kuddedieren en hoewel ze er met hun dikke vacht 
heel aaibaar uitzien, zijn het echt geen knuffeldieren! 

De lama

Wij kennen ze als de schattige spugende dieren uit de 
dierentuin. Maar wat weet jij nog meer over de lama? 
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Levenswijze
Lama’s lijken in hun gedrag nog veel op hun wilde voorouders. Het zijn territo-
riale dieren die in haremverband leven op de hoogvlakten van de Andes. De  
groepen kunnen bestaan uit wel twintig dieren: een dominant mannetje, een  
aantal vrouwtjes en hun jongen. De zwakkere mannetjes leven samen in een 
groep, ook zij hebben een duidelijke leider. Lama’s hebben opvallend weinig  
lichamelijk contact met elkaar, dit geldt ook voor een vrouwtje en haar jongen. 
Ze hebben gezamenlijke mesthopen die waarschijnlijk tevens dienen als marke-
ring van het territorium. Om elkaar te waarschuwen voor gevaar gebruiken ze  
geluiden.

Leefgebied
Wereldwijd leven er zo’n 3,7 mil-
joen lama’s. In de Andes van 
Ecuador, Peru, Bolivia, Chili en 
Noordwest-Argentinië. Hier komt 
hij het meest voor. 

Vooral in Bolivia komt hij nog veel-
vuldig voor: geschat wordt dat 
hier zo’n 70% van de totale popu-
latie leeft. De lama wordt in Zuid-
Amerika traditioneel gebruikt als 
lastdier en wolleverancier.  

Voeding
De lama eet uitsluitend plantaardig 
voedsel. Ze herkauwen hun voedsel 
maar verschillen van schapen, geiten 
en andere “echte” herkauwers door-
dat hun maag uit drie in plaats van vier  
delen bestaat.
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Verschil lama en alpaca
In het wild bestaan er twee lama-achtigen: de guanaco en de vicuña ook wel 
vicogne of vicugna genoemd. De lama en alpaca zijn hun gedomesticeerde  
afstammelingen. De lama stamt af van de guanaco, de alpaca volgens de laatste 
inzichten waarschijnlijk van de vicuña. Men komt hem zowel onder de nieuwe  
Latijnse naam “Vicugna pacos” als onder de oorspronkelijke Latijnse naam  
“Lama pacos” tegen.

Door doelgericht fokken zijn er verschillende typen lama’s ontstaan. Ze verschil-
len in vacht, lichaamsbouw en temperament. Er zijn twee echte rassen te onder-
scheiden: de chaku, die een dikke wollige vacht heeft, en de ccara, die een korte 
vacht heeft en vooral gehouden wordt voor vleesproductie en als lastdier. 

Een andere, ook gebruikte indeling is de wollige vacht: tampuli, onder te verdelen 
in lanuda en tapada en de kortere vacht waaronder de ccara (kortharige) en de 
curaca (medium-lange haren) behoren.

Van de alpaca bestaan twee varianten: de huacaya, die overal dichte wol heeft en 
het sterkst is, en de suri, die lange strengen vacht heeft en minder vaak voorkomt.

.  

Agressieve dieren
Lama’s kunnen agressief zijn tegen roofdieren en bijten, schoppen en spugen  
tegen bedreigers. Binnen een kudde schapen kunnen ze als beschermer  
optreden, soms leidend tot agressief gedrag. 

bron: www.licg.nl

Links een lama, rechts een alpaca
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Macho

Lama‘s leven in haremverband. Een 
mannelijk dier wordt een hengst 
(of ook wel “macho”) genoemd, 
een vrouwelijk dier een merrie (of  
“hembra”). De paartijd is meestal aan 
het eind van de zomer en het begin 
van de herfst, maar kan het hele jaar 
plaatsvinden. Merries hebben geen 
cyclus, pas na het paren komt er een 
eicel vrij. 

De draagtijd van een lama duurt elf tot 
twaalf maanden en er wordt bijna altijd 
één jong (cria) geboren. Dit gebeurt 
vrijwel altijd overdag. Het jong weegt 
bij de geboorte acht tot achttien kilo-
gram.  Ze drinken ongeveer vijf tot zes 
maanden bij de moeder, die een jaar 
lang voor haar jong zorgt. 

De mannetjes zijn vruchtbaar op een 
leeftijd tussen twee en drie jaar, soms 
eerder, terwijl de vrouwtjes al na on-
geveer een jaar vruchtbaar kunnen 
zijn.

Lama glama

ID
EN

TI
TE

IT
S-

kaart
Rijk: dieren
Stam: chordadieren
Klasse: zoogdieren
Orde: evenhoevigen
Familie: kameelachtigen
Menu: planten en grassen
Levensduur: 15 tot 20 jaar
Leefgebied:  In de Andes 
van Ecuador, Peru, Bolivia, 
Chili en Noordwest- 
Argentinie

moerasschildpad 

De lama

..
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Biologen en vrijwilligers hebben een duizendpoot, een 
spin en een kever ontdekt die nooit eerder in België gezien 
zijn. De waarnemingen gebeurden in enkele stukken 
heidegebied rond Brugge die recent hersteld werden. 
‘Eeuwenoude heide herstellen is een goede zaak voor 
insecten’, zegt entomoloog Wouter Dekoninck van het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
(KBIN). 

Het noorden van West-Vlaanderen had rond 1775 zo’n 9.000 hectare 
heide, ruim twee keer meer dan de bekende Kalmthoutse heide 
vandaag. Maar bij een inventarisatie in 2002 bleek er tussen Jabbeke 
en Aalter maar 38 hectare meer van over. 

Vandaag wordt de heide rond Brugge hersteld: de rode dophei, gewone 
dophei en struikhei breiden er weer uit. En daar profiteren ook de 
insecten van die typisch zijn voor dat leefgebied, stelden biologen van 
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen vast.

NIEUW LEVEN

loopkever 
Bembidion 

latinum

duizendpoot Geophilus easoni
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Insectenvallen 
In 2014 zetten ze op een twintigtal plaatsen in het Brugse heidegebied insectenvallen uit. Drie jaar lang maakten ze samen met vrijwilligers de vallen om de twee weken leeg. Ze vonden drie soorten die nog nooit eerder in ons land waren gezien: de duizendpoot Geophilus easoni, de kwelderbodemkrabspin Ozyptila westringi en de loopkever Bembidion latinum. De biologen en vrijwilligers troffen ook nog soorten aan die in België weinig voorkomen, zoals de heidepiraat (spin), het glansgravertje (kever), de sneeuwvlo en de grote bandgroefbij.
‘Het herstel van de oorspronkelijke heide is een zegen voor de insecten’, zegt entomoloog Wouter Dekoninck, die het project leidt. ‘Je vindt er weer meer insectensoorten die gedijen in heide en droge graslanden.’ Veel soorten die in de Brugse heidegebiedjes zijn gevonden, staan op de Vlaamse Rode Lijst. De herstelde heide helpt dus ook om kwetsbare insectensoorten in stand te houden. ‘We zouden de heide niet alleen moeten uitbreiden, maar ze ook voortdurend moeten onderhouden, door stukken af te graven of er schapen te laten grazen. Zo vermijden we dat ze verbossen of vergrassen’, vindt Dekoninck. 

Zeldzame rode dopheide
Vooral de rode dopheide is in ons land zeldzaam. Alleen rond Brugge –  in een twintigtal gebiedjes – en in de Limburgse Kempen vind je de typisch paarse heideplant nog. Onder meer het Rode Dopheidereservaat in Sint-Andries, ten westen van Brugge, is een belangrijk restgebied voor de bedreigde plantensoort. 

 

Wouter Dekoninck
Entomoloog en conservator Entomologische collecties

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

kwelderbodemkrabspin  
Ozyptila westringi



10 Natuur!lijk

CURIOSITY ANALISEERT DONKER 

DUINZAND OP MARS

De Marsrover Curiosity heeft donker duinzand verzameld 

en gaat de zandkorreltjes analyseren. 

Op de foto onderaan dit artikel zijn de duintjes op Mars te zien. 

De afgelopen maanden bezocht Curiosity verschillende locaties 

waar deze zandduintjes te zien zijn. Er zijn nogal wat raadsels om 

op te lossen. Zo ontstaan de duintjes slechts aan één kant van 

de berg. Daarnaast heeft ieder duintje weer een andere vorm. 

Wetenschappers hopen te achterhalen hoe wind deze duinen 

vormt.

De kleine duintjes liggen naast grote, lijnrechte duinen. De 

windstromen rondom deze rechte duinen zijn gecompliceerder 

dan de windstromen rondom duinen die de vorm hebben van  

een halve maan. “We zien rimpelingen in het zand sneller  

veranderen rondom deze rechte duinen,” vertelt onderzoeker 

Mathieu Lapotre van Caltech.

Vandaar dat Curiosity alles onderzoekt. De bewegingen van 

rimpelingen in het zand verraden hoe hard het waait en wat 

de windrichting is. Daarnaast stuurt het Rover Environmental  

Monitoring Station iedere dag de lokale temperatuur,  

luchtvochtigheid en luchtdruk naar de aarde. 
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Ook heeft de Marsrover de robotarm gebruikt om zand te 
verzamelen. Dit wordt nu onderzocht. Het is de planning om de 
komende tijd meer materiaal op te scheppen en te analyseren.Leven op Mars?

Curiosity landde in 2012 in de Gale-krater en arriveerde in 
2014 bij Mount Sharp.
Het hoofddoel van de missie is nu het bestuderen van 
hogergelegen lagen op Mount Sharp. Eind vorig jaar ontdekte 
Curiosity dat het erop lijkt dat in de Gale-krater langdurig 
chemische reacties plaatsvonden die op aarde cruciaal zijn 
gebleken voor leven.
Of er ook op Mars ooit leven is geweest, blijft onduidelijk. Dat 
de omstandigheden op de rode planeet ooit gunstig waren 
voor leven, daar zijn onderzoekers wel van overtuigd. Curiosity 
toonde eerder al aan dat de Gale-krater een meer bevatte dat 
alle chemische ingrediënten die nodig zijn voor leven – plus 
de chemische energie die leven vereist – herbergde.

Bronnen:
Textures Where Curiosity Rover Studied a Martian Dune - NASA www.scientias.nl
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Ontdek hoe kunstschaatsers snelle pirouettes maken!!!

Wetenschappe-leuk

Prof. W. Talles

Menselijke 

draaitol

 ÌEen stoel die kan ronddraaien
 ÌTwee halters (of andere massa’s, 
bijvoorbeeld brikken melk)
 ÌEen stabiel proefkonijn

Wat heb je nodig?

Aan de slag!
Zet je proefkonijn op de stoel die kan ronddraaien. 

Zorg ervoor dat hij of zij met de voeten de grond niet raakt. Laat je 
proefkonijn de armen strekken en geef hem of haar in elke hand 
een halter. Begin met de stoel te laten draaien. 

Vraag na enkele omwentelingen aan je proefkonijnen om de halters 
tegen het lichaam te houden. 
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Wat gebeurt er?
Je proefkonijn begint sneller te draaien wanneer hij/zij de armen dichter tegen het lichaam houdt. Strekt de persoon zijn/haar armen terug, dan gaat hij/zij terug trager.

Hoe zit dat? 
Hoewel het proefkonijn in beide gevallen dezelfde massa heeft (inclusief gewichten), is die massa niet op dezelfde manier verdeeld. Wanneer meer massa aan de buitenkant zit (de armen met de halters gestrekt), is er meer energie nodig om die massa in een grote cirkel te doen ronddraaien. De halters aan de buitenkant moeten meer afstand afleggen dan wanneer de armen tegen het lichaam gehouden worden.
Met alle massa aan de binnenkant, is er veel minder energie nodig om dezelfde afstand af te leggen. Alle energie die eerst nodig was om de massa aan de buitenkant aan het draaien te brengen, kan nu gestoken worden in het kleine cirkeltje. Gevolg: de persoon draait nu veel sneller, met dezelfde hoeveelheid energie.
Kunstschaatsers maken handig gebruik van dit gegeven. Ze zetten een pirouette in met hun armen wijd uitgestrekt, om daarna hun armen dicht bij hun lichaam te trekken. Zo kunnen ze supersnelle pirouettes maken. En ook heel snel weer stoppen met draaien door hun armen te strekken, zodat ze aan de volgende oefening kunnen beginnen.
 
 
Met dank aan
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ANWA
Uitslagen finales 

wetenschappelijke

wedstrijden

1ste plaats: 
Ilias Mahassine met een 
voordracht over kanker
2de plaats: 
Louis Lambrecht met een werk over autisme
3de plaats: Fara Maroodt en Irandokht Partovi-Shishavan met Biomimicry, hoe de mens afkijkt van de natuur
4de plaats: Charlotte Serneels en Lena Jacobu met Virtual Reality

5de plaats: Beau Hannes  en  Rune Vandeven met De 5  zintuigen

1ste graad

Naast een geldprijs  

ontvingen de laure
aten een 

waardevol boekenpa
kket, een 

cd-rom met de 
uitgaven 

van Natuur en W
etenschap 

vzw, een jaarabonnement  

van BIO-MENS, wa
ardevolle  

gadgets van BASF en  

een diploma! 
 
Tevens schonken VeLeWe 

en VOB een geldp
rijs voor 

deze wedstrijd.

winnaar 1ste graad
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Op woensdag 17 mei 2017 vonden de  
finales van de wetenschappelijke uiteenzet-
tingen plaats. Wij feliciteren de deelnemers 
aan de wedstrijd voor de 1ste graad met hun  
behaalde plaatsen.

Proficiat!!!

De laureaten van 2017
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Balaton Adventure Hongarije

2de en 3de graad

1ste plaats:  Laura Couckuyt en Reine Pinxten met hun 
voordracht “XYY en de mogelijke waanzin bij crimineel 
gedrag”. Zij wonnen een geldprijs van 440 euro. 

2de plaats:  Marnix Verkammen met  “De vleugels van 
Icarus”. Hij won een geldprijs van 400 euro.

3de plaats:  Fran Gilis, Brecht Vanrumste en Floor Baert 
met  “Harttransplantaties”. Zij wonnen een geldprijs van 
350 euro.

4de plaats: met een geldprijs van 160 euro, Matthieu  
Jacobs en Seppe Staelens met “Waarom we nog even 
op aarde blijven”

5de plaats: met een geldprijs van 150 euro, Morsal Dehzad 
met “forensische odontologie”

Gefeliciteerd

De laureaten van 2017

Laura Couckuyt en Reine Pinxten 

De wiinnaars van 2017
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..

3de plaats ging naar Fran Gilis, Brecht Vanrumste en Floor Baert

Morsal Dehzad

Matthieu Jacobs en 
Seppe Staelens

Marnix Verkammen 

2de plaats

Ex-aequo bij de 4de jaars. “Donororganen” door Anaïs Derycke en Amandine Van 
Laer deelden de plaats met Mert Gul, Jef Hinnekint en Ikram Laghraoui met “Het 
hart”.
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Sfeerbeelden 
voorjaarskampen 
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Karel Wibus  

zoekt het uit . . .

 
De term ‘calorie’ is een een-
heid die wordt gebruikt voor 
energie. Een kilocalorie is de 
energie die nodig is om de 
temperatuur van 1 kilo/liter wa-
ter met 1 graad Celsius te ver-
hogen. Hoeveel calorieën er 
in eten zitten, hangt af van de  
hoeveelheid vet, koolhydraten 
en eiwitten. De hoeveelheid  
energie in eten wordt berekend 
in kilocalorie (kcal).

Calorieëen

Prof. W.Talles kreeg van Sarah uit Meise de vraag   
"Hoe de voedingswaarde bepaald wordt?" Wij stuurden 
Karel Wibus op  pad ...

..
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Onderzoeken

Fabrikanten kunnen de voedings- 
waarde van producten in een  
laboratorium (laten) onderzoeken. 
De hoeveelheid energie (calo-
rieën) kunnen ze bepalen door een 
product te verbranden. Tijdens de 
volledige verbranding komt energie  
uit het product vrij. Deze energie is 
meetbaar.

Alles wat je doet

Je verbruikt energie bij alles wat je 
doet, je hebt dus energie nodig om 
te kunnen blijven doen wat je doet. 
Jongens en meisjes tot 9 jaar heb-
ben ongeveer 1500 kcal. per dag 
nodig, vanaf 10 jaar ongeveer 2100 
kcal. Als je wil weten hoeveel kcal 
er in je eten zitten kan je met deze 
getallen aan het rekenen slaan.

Nooit precies

In 1 gram vet zitten 9 kcal. In 1 gram  
koolhydraten zitten 4 kcal. In 1 gram  
eiwitten zitten 4 kcal. En in vita- 
mines, mineralen en water zitten 
geen kcal.
Om dus te weten hoeveel kilo- 
calorieën er in je maaltijd zitten, kan 

je dus gaan rekenen. Er bestaan 
verschillende websites waar je kan 
zoeken naar de voedingswaarde 
van eten. 
Doe de test maar eens en surf naar 
www.voedingswaardetabel.nl en 
maak de rekensom eens van wat 
er op je bord ligt. 

Etiket lezen

Je kan natuurlijk niet voor alles wat 
je koopt snel even online kijken  
hoeveel kilocalorieën er in het 
product zitten. Maar gelukkig zijn 
producenten verplicht om de voe-
dingswaarden van hun producten in 
een mooi overzichtje op de verpak-
king te zetten, zodat de consument 
altijd kan zien welke stoffen en  
hoeveel kcal erin zitten per 100 
gram of per 100 ml. Maar vaak 
wordt er ook nog een omrekening 
gegeven per stuk (bij koekjes).



24 Natuur!lijk

Voedingsleer

We hebben de calorie dus nodig om 
te functioneren. Naast de brandstof 
leveren ze dus ook nog andere nut-
tige voedingsstoffen: 
• Bouwstoffen voor groei, ontwik-

keling en herstel van cellen: wa-
ter, eiwitten (aminozuren), vetten 
(vetzuren), sommige –met name 
complexe– koolhydraten en enkele 
mineralen (met name calcium).

• Beschermingsstoffen die cel-
len beschermen tegen ziekten: 
vitamines, co-vitamines, macro-
mineralen, spoorelementen en 
bepaalde enzymen.

• Ballaststoffen die bijdragen aan je 
spijsverteringsstelsel en immuun-
systeem zoals voedingsvezels.

Er zijn echter ook voedingsmiddelen 
die geen nuttige voedingsstoffen 
bevatten en deze voedingsmiddelen 
worden daarom ook wel lege calo-
rieën genoemd. 
De belangrijkste lege calorieën 
zetten we even op een rijtje:
• Simpele suikers: helaas bevat 

heel veel van onze voeding deze 
simpele suikers. Kristalsuiker,  
snoepjes, koekjes, frisdranken 
en andere zoetigheden zijn het 
slechtst. Producten van witte bloem 
(witte pasta, wit brood, pizza- 
bodems, etc.) zijn overi-
gens bijna net zo ongezond.  
Ook witte rijst komt aardig in de 
buurt, evenals gefilterd fruitsap. 

• Transvetten: dit zijn oliën die op 
kunstmatige wijze tot een smeuïge 
substantie worden omgevormd. 
Transvetten zijn schadelijke lege 
calorieën. Ze zitten in het over-
grote merendeel van alle kant-en-
klare producten waaronder deeg-
waren, chips, zoutjes, roomijs, 
sauzen, verwerkte vleeswaren en  
frituursnacks.

• Alcohol: naast de eerder ge- 
noemde 3 macronutriënten (eiwit, 
koolhydraat & vet) is er nog een  
vierde stof die energie levert, 
namelijk ‘alcohol’ (7 kcal per gram). 
Je lichaam kan helemaal niks met 
alcohol, dus het is pure brandstof 
en bestaat volledig uit lege calo-
rieën.
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Nooit meer snoepen?
Mag je dan nooit meer een snoepje, 
chips of ijsje eten? Natuurlijk wel, 
zolang je maar voldoende eet van 
de gezonde voeding zoals lekkere 
groenten, vis en vlees, volkoren 
brood enz. Want in deze producten 
zitten gezonde voedingsstoffen die 
je een gezonde energie geven. 

Beweging
Naast het eten van gezonde voe-
ding, is het ook belangrijk dat je  
lichaam de opgenome kilocalorieën 
ook weer kan verbranden. 
Zoals eerder al gemeld, verbruiken 
we die calorieën ook met alles wat 
we doen. Of we nu een uurtje spor-
ten of we vullen een puzzel in, voor 
alles wat ons lichaam doet, heeft 
het energie nodig. 

Gewicht
Als we meer eten dan we verbran-
den, slaat het lichaam de over-
bodige hoeveelheid energie op als 
lichaamsvet. Dit is een reserve die 
we aan kunnen spreken als er tijden 
komen waarin we minder eten. De 
hoeveelheid vet die wordt aange-
legd is niet willekeurig. Voor iedere 
3500 (kilo)calorieën die iemand te 
veel eet, wordt ongeveer 500 gram 
vet aangelegd. Dit betekent ook, 
omgekeerd, dat om een halve kilo 
vet kwijt te raken, je 3500 (kilo)calo-
rieën minder moet eten dan je ver-
brandt. 

 

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

i . s.m .  i kh eb e env raag . b e
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Wat heb je nodig: 

Vaseline. 10 tot 15 lavendelbloemen, 

eetlepel, pollepel, glazen potje met 

deksel, kleine pan, klein vuurtje en 

een theezeefje. 

Artuur  
Reluurs

Creme de la

Smelt langzaam 2 eetlepels  
vaseline in de pan

Doe de lavendelbloemen  
er bij. Roer met de  

pollepel.

Verwarm 15 minuten  heel zachtjes. 
Roer regelmatig door. 

Giet de inhoud van de pan 
door het theezeefje in het potje. 

-
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Wat gebeurt er?
In bloemen zit geurstof. Als je bloemen verwarmt komt 
de geurstof uit de bloemen. Die geurstof trekt in de  
vaseline.

Mensen vinden bloemen lekker ruiken. Geurstoffen uit 
bloemen halen en bewaren wordt al eeuwen gedaan. 
De geurstof uit bloemen halen kost wel veel tijd en geld. 
Vandaar dat chemici geuren uit de natuur namaken of 
nieuwe geuren ontwerpen. Deze geuren worden in tal 
van producten gebruikt zoals cosmetica en schoon-
maakmiddelen.

Nog meer experimenteren?
• Maak een zalf met andere bloemen zoals rozen. 

Wat merk je?
• Maak ook een zalf met 3 druppels etherische (la-

vendel)olie in plaats van bloemen. Merk je verschil?

Pers de lavendelbloemen  
goed uit met de lepel. 

Laat de inhoud van het  
potje helemaal afkoelen. 

Wat ruik je?
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@Link @nd Think

Dassen worden geregeld beticht van schade aan akkers. 
Om die reden werden dassen in het verleden vaak 
verjaagd. Ten onrechte, blijkt nu uit een onderzoek door 
de Universiteit van Luik. Dassen hebben meestal slechts 
een heel klein aandeel in de schade aan akkers. Van de 
vooroordelen blijkt dus niet veel te kloppen.

De das is de grootste inheemse marterachtige van ons land. Hij 
is een echte omnivoor en eet alles wat de pot schaft. Hij is dol op 
regenwormen, kevers, rupsen en larven. In het gepaste seizoen 
staan ook kersen, pruimen en andere gevallen boomvruchten op het 
menu. Maar hij wordt er ook van verdacht te smullen van maïs. En 
dat maakt hem niet geliefd bij landbouwers.
Das of everzwijn?
Die verdachtmaking blijkt nauwelijks te kloppen: de schade die dassen 
aan maisakkers aanrichten, is erg beperkt. Vooral in gebieden waar 
ook everzwijnen voorkomen, wordt schade ten onrechte toegewezen 
aan dassen.
De schade die dassen aanrichten is makkelijk te onderscheiden 
van de schade veroorzaakt door everzwijnen. Dassen beschadigen 
slechts een kleine plek aan de rand van de akker, terwijl everzwijnen 
liever veld-inwaarts trekken. Daarnaast eten dassen pas vanaf de 
nazomer maïs, wanneer de korrels aan het rijpen zijn. Everzwijnen 
doen dat daarentegen het hele maisseizoen lang. Zij eten naast de 
korrels ook het zaaigoed op en woelen de akkers om.

Zeg niet te gauw, het was een das ... 

Deze en andere weetjes  
vind je ook op onze website  

www.natuurenwetenschap.be 
en onze facebookpagina  

www.facebook.com /NatuurenWetenschap 
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@
Torenhoge schadeclaims
De das is een beschermd dier en daarom wordt de schade die hij 
aanricht, vergoed door de overheid. Everzwijnen zijn een bejaagbare 
soort en bij schade moet de schadelijder zich wenden tot de beheerders 
van het jachtgebied in kwestie.
In Wallonië bereikten schadeclaims voor dassenschade in 2012 een 
historisch hoogtepunt van bijna 400.000 euro. De Waalse overheid 
besloot daarop om uit te zoeken hoe de vork in de steel zat. In 
samenwerking met de Universiteit van Luik onderzochten ze tientallen 
maisakkers. Uit dat onderzoek bleek dat slechts een klein deel van de 
schade aan akkers effectief door de das werd veroorzaakt. Hierdoor 
konden de schadevergoedingen teruggebracht worden tot een tiende 
van het totale bedrag.
Revival in Vlaanderen
De das doet het steeds beter in ons land. Ook in Vlaanderen wordt hij 
op steeds meer plekken gezien. In het verleden bestonden heel wat 
vooroordelen tegenover de das. Hierdoor werd hij vaak verdelgd en 
zijn burcht vernietigd. Dat is meteen een van de redenen waarom de 
das haast uitgestorven was in Vlaanderen.
Verjagen niet zinvol
Van die vooroordelen blijkt nu dus niet veel te kloppen. De schade 
die dassen aanrichten aan akkers is werkelijk miniem. Dassen 
verjagen is dus volstrekt onnodig en ook erg drastisch. Het is beter om 
preventieve maatregelen te nemen en landbouwgronden voldoende 
te beschermen tegen ongewenste gasten. Dit kan bijvoorbeeld door 
akkers te voorzien van een goede omheining. Zo blijven de gewassen 
beschermd en kan de das in alle rust op zoek gaan naar een andere 
maaltijd.
Meer info over preventieve maatregelen om schade door dassen te 
vermijden, vind je op www.natuuralsgoedebuur.beom 

Tekst: Silke Hermans, Natuurpunt
Foto: Wim Dirckx
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WAAR  NAAR 

TOE DEZE ZOMER?

Kijk voor de  mogelijkheden en voordelen op je lidkaart ! 

Hidrodoe, dat is waterwetenschap voor iedereen. Jong en oud beleeft hier water met
alle zintuigen.  Waterplezier binnen en buiten, een indoorrivier die langs coole 
experimenten kronkelt, de 3D-film “Teruggespoeld”, ... dit en veel meer staat op jullie 

te wachten.

In juli en augustus komt het immens populaire zeepbellencircus elke dag  
terug naar het waterdoecentrum. Heb je het circus de vorige edities gemist? 
Laat deze kans dan zeker niet aan je voorbij schieten. 

Hidrodoe won de award voor beste familievriendelijk product, een award 
van Toerisme Vlaanderen! Het bewijs dat Hidrodoe een aanrader is. 

Hidrodoe is tijdens de zomermaanden 7/7 open. Om 9u30 openen wij de 
deuren voor uren waterplezier, om 17u00 gaan de experimenten even 
rusten en sluiten de deuren. 

Hidrodoe, Haanheuvel 7, 2200 Herentals, 014/44.26.44, 
info@hidrodoe.be - www.hidrodoe.be

Hidrodoe, waar kleine wetenschappers groot worden!
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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 

Ayana Van der Aa  
uit Meldert-Lummen.  

Gefeliciteerd! 

Ben je goed met raadsels? Dan kan jij onderstaande 
rebus vast wel oplossen!
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