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Corona, een jaar later ... 
We zijn ruim een jaar verder en nog steeds beheerst het coronavirus 
ons leven en de werking van onze vereniging. 
Dit virus zorgde voor ongeziene tijden waarin er drastische maatregelen 
genomen moesten worden en ons in een constante aanpassingsmodus 
bracht.  Een heuse uitdaging om onze jongeren op een veilige manier 
hun broodnodige ontspanning te bieden in een maatschappij met steeds 
veranderende maatregelen. Maar wij zijn binnen het jeugdwerk wel gewend 
om in te spelen op tendenzen en onze flexibiliteit werd dan ook aardig op 
de proef gesteld. 

Achter de schermen proberen we er constant voor te zorgen dat we als 
vereniging onze missie kunnen blijven uitdragen. En als dat fysiek wat 
minder mag, dan doen we er alles aan om in elk geval online in beeld 
te blijven. Hiervoor hebben we ondertussen al enkele leuke speurspellen 
online gezet. Je leest er meer over op pagina’s 29 en 30.

En er hard gewerkt en genetwerkt om van zodra het straks allemaal weer 
kan en mag, onze leden weer fantastische natuurmomenten te laten beleven 
en aan wetenschap te laten doen!  Zo werken we al volop aan onze editie 
van Xperimentie van 1 tot 3 oktober. 

In tegenstelling tot vorig jaar, gaat dit jaar onze wetenschappelijke wedstrijd  
voor de 2de en 3de graad wel door en ook onze finale op 26 mei! Maar dat 
doen we vanaf dit jaar op een nieuwe locatie! We bedanken dan ook graag 
BASF voor de fijne samenwerking van de voorbije jaren, we waren er altijd 
zeer graag te gast. Dit jaar zal de finale plaatsvinden in Technopolis. Meer 
hierover lees je op pagina 17!

Als laatste willen we nog graag onze nieuwe 
secretaresse Birgit aan jullie voorstellen. Birgit 
vervoegde het NeW-team per 1 februari en zal voor 
de vereniging de as op het secretariaat op de juiste 
snelheid en gesmeerd laten lopen! 
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Karel Wibus  

zoekt het uit . . .

Leren van de natuur!
Het leven op aarde is al 3,8 miljard jaar oud en heeft zich 
met al haar miljoenen soorten weten aan te passen. Wij als 
mensheid, komen nog maar net ‘kijken’. We kunnen dus nog 
veel leren ... 

Hoe doet de natuur dat  
toch, zich telkens zo  
wonderbaarlijk aanpassen  
en kunnen wij als mens  
misschien de natuur als  
inspiratiebron nemen  
om te innoveren? 

• 	Biomimicry
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wat?
Wel dat is nu waar het in de 

biomimicry allemaal om draait. In 

deze wetenschap gaat het om het 

leren en navolgen van het vernuft 

en de vindingrijkheid van de natuur 

en hoe deze wetenschap van 

invloed kan zijn op onze toekomst. 

Van het imiteren van de manier 
waarop gekko’s aan muren kleven 
of kolibries zweven, het proces van 
het nemen van de beste ideeën van 
de natuur en het aanpassen ervan 
voor menselijk gebruik wordt steeds 
gebruikelijker.

Er zijn echter een aantal ver- 
schillende benaderingen van 
biomimicry. Een daarvan is om de 
modellen van de natuur te zien en 
haar vormen, processen, systemen 
en strategieën na te bootsen om 
menselijke problemen op een 
duurzame manier op te lossen. 

Een andere is om de natuur als 
een maatstaf te zien; het gebruik 
van een ecologische norm om de 
duurzaamheid van innovaties te 
beoordelen en te meten. 

De derde benadering is om de 
natuur te zien als een mentor, niet 
gericht op wat er uit de natuurlijke 
wereld gehaald kan worden, maar 
op wat er van geleerd kan worden.
Hoe dan ook, bij elke benadering is 
de natuur de inspiratiebron! 

Nieuw?
Nee deze wetenschap is zeker niet 
nieuw. De Chinesen waren er als 
eerste bij toen ze ontdekten dat 
de zijderups wel een heel speciaal 
spinsel produceerde. Door de 
cocon goed te bestuderen, kwamen 
ze erachter dat elke cocon tot één 
zijdedraad gesponnen kon worden 
en men er een stof van kon maken. 

Een ander groot voorbeeld is 
wetenschapper Leonardo Da Vinci. 
Beschouwd als een deskundige 
wetenschapper, uitvinder, kunste-
naar, architect, wiskundige en nog 
veel meer, was Leonardo gewoon 
een man die zijn tijd vooruit was. 

Duizenden schetsen uit zijn 
notitieboekjes zijn nog steeds 
gewild en worden vandaag de dag 
bestudeerd. 

Het deel van zijn werk dat betrekking 
heeft op biomimicry is zijn studie 
van vogels, hij was gefascineerd 
door vliegen en tekende schema’s 
voor veel vliegmachines die 
de botstructuur van vogels en 
vleermuizen nabootsten.
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Klittenband

Ondertussen zijn we het gebruik van 
deze toepassing al zo gewoon in 
ons dagelijkse leven dat we er niet 
meer bij stilstaan dat dit een van de 
meest bekende voorbeelden is van 
biomimicry. 

Het begon toen de Zwitserse 
ingenieur Georges de Mestral ging 
jagen op vogels met zijn Ierse pointer 
en door een veld ging met  klisdistels. 
De stekelige zaadbramen van de 
planten klampten zich vast aan zijn 
kleding en aan zijn hond. Terwijl hij 
de bramen eraf trok, merkte hij op 
dat ze verwijderbaar waren en toch 
gemakkelijk weer te bevestigen.

Hij bestudeerde de bramen onder 
een microscoop en ontdekte een 
haaksysteem dat door de klisplant 
werd gebruikt om zijn zaden door 
aanhechting te migreren. De haken 
kunnen zich vastgrijpen aan lussen 
van draad of bont. Dit bracht hem 
op het idee om een klittenband te 
maken.

KOGELTREINEN

In Japan maken ze al decennia lang 
gebruik van hogesnelheidstreinen. 
Deze worden ook wel eens 
kogeltreinen genoemd. Het is een 
netwerk van razendsnelle treinen 
met snelheden tot wel 300 km/u op 
sommige lijnen!. 

De Shinkansen, de naam van 
het netwerk van de hoge-
snelheidstreinen, staat inter-
nationaal bekend om de stiptheid, 
de veiligheid en de hoge frequentie 
waarmee de dienstregeling 
wordt uitgevoerd. De gemiddelde 
vertraging per trein per jaar is 
minder dan een minuut met een 
bescheiden 1 miljoen bewerkingen 
per seconde. 

De Japanse kogeltreinen hebben  
hun vorm gekregen nadat de 
Japanse ingenieurs gekeken 
hadden naar de snelle duikvlucht 
van de blauwe ijsvogel. Vooral de  
vorm van de snavel van de ijsvogel  
speelde een belangrijke rol. 

https:sites.psu.edu/
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Eastgate Centre

Het Eastgate Centre bevindt zich 
in Harare, Zimbabwe en vervult 
de rol van winkelcentrum en 
kantoorruimte. 

Het is echter geen gewoon 
winkelcentrum. Ontworpen met 
het concept van termietenheuvels 
in gedachten, hoeft het Eastgate 
Center niet conventioneel verwarmd 
of gekoeld te worden. 

Termieten houden hun heuvels op 
een constante temperatuur door 
gaten langs de buitenste schil van 
de heuvel te sluiten en te openen, 
waardoor de lucht kan ventileren 
en de temperatuur binnenin in 
evenwicht kan worden gehouden. 

Het Eastgate-centrum werkt op een 
vergelijkbare manier, behalve met 
kanalen en ventilatoren in plaats 
van termieten. 

Het immense gebouw gebruikt 
slecht 10% van de energie van een 
conventioneel gebouw van dezelfde 
grootte!

.Gekko’en haai

Ingenieurs en studenten 
bestudeerden de voetzolen van 
gekko’s en ontdekten dat de reden 
dat de reptielen over verticale 
en ondersteboven oppervlakken 
kunnen kruipen, is omdat hun voeten 
bedekt zijn met honderden setae, of 
microscopisch kleine haarachtige 
vezels. 

Door deze vezels kan de gekko aan 
een oppervlak blijven plakken, maar 
kan hij zichzelf ook gemakkelijk 
losmaken van het oppervlak. Het 
resultaat van dit onderzoek was 
een klevende substantie die, zoals 
je zou kunnen raden, wordt gebruikt 
om voorwerpen efficiënter op muren 
en oppervlakken te plakken.

De huid van de haai is nagebootst 
vanwege zijn ruwe gesegmenteerde 
textuur. Het blijkt dat bacteriën er 
niet van houden om op de huid van 
een haai te landen. 

Ingenieurs hebben materialen 
ontworpen met een vergelijkbare 
microscopische textuur die 
bacteriën op een vergelijkbare 
manier afstoten. 

Dit materiaal is vooral handig 
in ziekenhuizen waar het kan 
worden gebruikt om oppervlakken 
en deurgrepen te bedekken om 
de verspreiding van bacteriën te 
elimineren.
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circulaire economie

Produceren, consumeren, weg-
gooien: dit is in onze huidige 
wergwerpmaatschappij nog steeds 
helaas de norm van een traditionele 
lineaire economie. Grondstoffen 
worden gewonnen, verwerkt tot 
goederen en gebruikt - soms maar  
één keer, voordat ze weer in afval 
veranderen.

Gelukkig zijn we al heel wat 
decennia goed bezig met hergebruik 
van stoffen via diverse vormen van 
recyclage. Een goede stap richting 
een circulaire economie. 

Naast alleen recycling, gaan 
verschillende bedrijven ‘circulair’ 
door de manier waarop hun  
producten worden ontworpen, 
gebruikt en opnieuw gemaakt, te 
transformeren. Sommige elimineren 
afval helemaal en optimaliseren het 
hergebruik van producten. 

Hoe cruciaal kan de biomimicry 
zijn voor de circulaire economie en 
vooral kan deze wetenschap ons 
klimaat en planeet te redden? 

Toekomst?
De Belgische architect Vincent 
Callebaut heeft alvast een oplossing 
bedacht om in de toekomst klimaat- 
vluchtelingen huisvesting te bieden. 

Zijn idee Lilypad - Ecopolis biedt 
een oplossing voor vier belangrijke 
toekomstige problemen: klimaat, 
biodiversiteit, water en gezondheid.

Het concept van deze drijvende 
stad bereikt een positief 
energetisch evenwicht met nul 
koolstofemissie door de integratie 
van hernieuwbare energiebronnen  
zoals zonne-energie, thermische 
en fotovoltaïsche energieën, wind-
energie, hydraulische energie, 
getijdencentrale, osmotische ener-
gieën, fyto-zuivering en bio-massa, 
waardoor het op lange termijn meer 
energie zou produceren dan het zou 
verbruiken. 

Het is een leefbare biotoop waar  
50.000 mensen kunnen wonen, 
werken en leven en  bovendien 
volledig recyclebaar! Door zelf 
zuurstof en elektriciteit te produ-
ceren, door de CO2 en het afval 
te recyclen, door het gebruikte 
water biologisch te zuiveren en te 
verzachten. en door ecologische 
niches, aquacultuurvelden en 
biotische corridors op en onder zijn 
constructie te integreren om in zijn 
eigen voedselbehoeften te voorzien.

Wil je nog meer weten over 
nieuwe technologie? Surf 
dan naar  
www.i-watchers.be
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Gaan we alweer op kamp kunnen deze zomer? We willen 
niets liever en achter de schermen is onze kampencommissie 
dan ook druk in de weer met het uitschrijven van de nodige 
veiligheidsprocedures. Veel zal natuurlijk afhangen van wat de 
maatregelen zullen zijn deze zomer, maar wij hebben er alvast 
zin in. 
Tot deze zomer? 

Annulatievoorwaarden
Lees alvorens je in te schrijven ook nog 
even onze annuleringsvoorwaarden, 
die kan je ook vinden op onze website.

Informatie
Alle vermelde prijzen zijn ledenprijzen. 
Natuurlijk kunnen niet-leden ook mee 
op kamp. Zij betalen 8 euro extra en zijn 
meteen lid tot 31 december 2021.

Voor de meeste kampen is het ook mo-
gelijk om te werken met een spaarplan. 
Voor meer informatie hierover, kan je 
terecht op ons secretariaat.

Meer info vind je ook op onze website 
www.natuurenwetenschap.be of down-
load onze app.

Wil je mee?
Heb je interesse in één of  meerdere 
kampen, en heb je de toestemming van 
je ouders, dan kan je je inschrijven via 
ons secretariaat. 

Natuur en Wetenschap
Baalsebaan 287 
3128 Baal - Tremelo

016-53.73.75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be
     /NatuurenWetenschap

Info en inschrijven
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Ontdek samen met leeftijdsgenoten 
de prachtige groene Voerstreek. 

We vullen onze dagen met toffe 
activiteiten, spannende avonturen,  
zwemmen in een subtropisch 
zwembad, mooie natuurwandelingen 
en nog veel meer staat er op het 
programma. 

Het wordt een onvergetelijke tijd! 

van 6 tot 10 juli 2021

max. 20 deelnemers 
vanaf 8 tot 11 jaar

bivak De Brink 
in Sint-Pieters-Voeren

zelf te regelen

Martine Vanrusselt  
+36 20 356.72.76

In een van de prachtigste streken van 
Limburg installeren we ons CREALAB en 
halen we onze creativiteit boven. 

We gaan vooral werken met natuurlijke 
materialen, maar ook ons brein moet 
creatief gebruikt worden tijdens de 
puzzels en de uitdagingen. Het wordt 
een superleuke week! 

VOEREN
€ 165 van 1 tot 6 juli 2021

max. 30 deelnemers 
vanaf 10 jaar

bivak De Brink 
in Sint-Pieters-Voeren

zelf te regelen

Arne van Antwerpen: 
0479/66.67.76 
Jos Vandermeulen:
011/40.13.54

CREALAB
€ 165
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Krijg je van Voeren maar niet genoeg? 

Kies dan voor de combi Voeren en 
blijf van de eerste tot de laatste dag 
genieten van deze prachtige streek! 

Combineer Voeren en Voeren 
adventure en blijf gezellig 12 dagen 
op ons kamp!

van 1 tot 10 juli 2021

max. 20 deelnemers 
10 -11 jaar

bivak De Brink 
in Sint-Pieters-Voeren

zelf te regelen

Arne van Antwerpen: 
0479/66.67.76
Martine Vanrusselt  
+36 20 356.72.76

 
Ben jij 14 jaar of ouder en hou je er van 
om de adrenaline door je lichaam te 
voelen stromen? 

Zie jij een actief kamp vol uitdagingen in 
Zwitserland wel zitten? Schrijf je dan in 
voor dit avontuur. We doen voornamelijk 
via ferrata’s, maken fantastische 
natuurwandelingen, we gaan raften en 
beleven nog veel meer avonturen. 

van 10 tot 18 juli 2021

max. 6 deelnemers 
vanaf 14 jaar

in tentjes 

minibusje

Didi Vandermeulen 
0486/88.44.33

€ 299

COMBI
VOEREN

€ 590

MOUNTAIN 
ADVENTURE
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Wilde jij altijd al een stoere ridder worden? 

Iedere stoere meid of dappere jongen 
kan zich tijdens een week lang 
durende opleiding tot ridder, wagen 
aan de verschillende disciplines zoals 
zwaardvechten, boogschieten en alles 
wat een goede ridder moet kunnen. 

Toon jij op het afsluitende tornooi wat je 
allemaal geleerd hebt?

van 12 tot 17 juli 2021

max. 20 deelnemers 
van 8 tot 11 jaar

‘t Kasteeltje  
Wijgmaal

zelf te voorzien

Laura Moens 
0488/20.89.89 

Hou je van toffe workshops, magie, 
chemie, griezelige  kampvuurverhalen,  
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 ...

van 20 tot 25 juli.2021

max. 40 deelnemers 
van 11 en 12 jaar

de Hoge Rielen
Kasterlee

eigen vervoer

Tovenaar Sus Dams
014/21 55 65

VAN SCHILDKNAAP 
TOT RIDDER

€ 199

TOVERKOLLEN
€ 125
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Ben je op zoek naar avontuur, natuur 
en cultuur? Zie je een kamp van 14 
dagen rondreizen wel zitten? Wil je een 
onvergetelijk avontuur beleven? 
Stop dan met zoeken want dan is dit 
jou kamp! We gaan hiken, doen een 
via ferrata, duiken in meren en nog veel 
meer ... 

van 25 juli tot 8 aug.2021

max. 12 deelnemers 
van 14 jaar

in tentjes op campings

minibusjes

Patrick en Jessica  
Claes - Nijssen
0472/96.56.69
0473/20.23.96

Hou je van spelletjes in allerlei vormen, 
digitaal of gezellig in groep een bordspel 
spelen? Wil je zelf wel eens een spel 
bedenken en een virtueel avontuur 
beleven? Kom jij als eerste uit de escape 
room? Kortom is spelen echt jouw ding? 
Schrijf je dan nu in voor ons nieuwe 
kamp.  

van 1 tot 7 aug. 2021

max. 16 deelnemers 
vanaf 15 jaar

Cool and Cosy 
Boedapest - Hongarije

vliegtuig en  
openbaar vervoer
John en Martine  
Bekker - Vanrusselt  
+36 20 356.72.76

ALBANIE EN 
MONTENEGRO

 THE HUNGARY 
GAMES

€ 875

€ 450
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Kom Hongarije samen met ons 
ontdekken! 

We beginnen onze reis in Boedapest 
en trekken zo naar het noorden en het 
oosten van Hongarije om er locale cultuur 
en natuur te beleven. We zakken ook af 
naar het zuidoosten en de Balatonregio. 

Kortom twee weken genieten van al het 
mooie wat Hongarije te bieden heeft. 

van 8 tot 21 aug. 2021

max. 16 deelnemers 
vanaf 15 jaar

hostels in Hongarije

vliegtuig en minibusje

John en Martine  
Bekker - Vanrusselt  
+36 20 356.72.76

Zin om drie weken in Hongarije op 
ontdekking te gaan? 

Combineer dan The Hungary Games 
(in Boedapest) met het Rondje 
Hongarije en beleef drie fantastische 
weken in dit prachtige en bijzondere 
land in Centraal-Europa.

Het wordt een onvergetelijke tijd!

van 1 tot 21 aug. 2021

max. 16 deelnemers 
vanaf 15 jaar

hostels in Hongarije

vliegtuig en minibusje

John en Martine  
Bekker - Vanrusselt  
+36 20 356.72.76

RONDJE  
HONGARIJE

€ 785

COMBI  
HONGARIJE

€ 1050
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Fantastische rondreis in Midden-Zweden 
voor jongeren vanaf 12 jaar. 

Het wordt een mix van avontuur, natuur 
en cultuur! We bezoeken de hoofdstad 
Stockholm, Karlstad aan het Vänernmeer en 
de studentensteden Örebro en Uppsala. We 
gaan railbiken in Bengtsfors, bezoeken de 
Tanumshede rotstekeningen uit de bronstijd, 
gaan op ontdekking in het Götakanaal met 
haar indrukwekkend sluizencomplex. enz. 

Kom jij mee?

Ben je 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 zeehondenopvang Ecomare, 
meevaren met een garnalenvisser op de 
Waddenzee en nog veel meer ... 

Schrijf je snel in voor deze dolle dagen!

van 15 tot 20 aug. 2021

max. 21 deelnemers 
van 10 tot 14 jaar

in tentjes 
op een boerderij

minibusjes

Carine en Stefan Gijbels
+33 67.402.24.13 
+33 67.383.00.65 
Arne van Antwerpen: 0479/66.67.76
Jos Vandermeulen: 011/40.13.54

van 2 tot 14 aug.2021

max. 6 deelnemers 
vanaf 12 jaar

in chalets en tenten 

vliegtuig en camper

Remy en Liesbet 
Dubois-Thora
089/71.64.39 of
0475/54.07.42

EXPEDITIE 
MIDDEN-ZWEDEN

 TEXEL

€ 750

€ 280
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van 16 tot 23 aug. 2021

max. 10 deelnemers 
vanaf 14 jaar

in tentjes langs het water
in de prachtige natuur

vliegtuig en minibusjes

Patrick Claes
0472/96.56.69

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! 

ZWEDEN  
SURVIVAL

Hou alvast het weekend van 1 tot 3 oktober 2021 vrij 
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Woensdag 26 mei 2021
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Wat heb je nodig?

• zonnige dag
• lang en hoog glas
• wit vel papier
• water
• 10 - 15 minuutjes tijd

Het komt niet zo vaak voor 
dat je een regenboog ziet. 
Jammer want een regen-
boog geeft zoveel mooie 
kleuren. Maar je kunt ook 
zelf een regenboog maken 
binnen in huis!

Nu het weer mooi weer wordt 
leren we jullie hoe je zelf* een 
regenboog kan maken. 

Doe jij mee?

Regenboog 
maken
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Aan de slag!

Vul het glas met water. Zet het glas water zo neer, dat er flink veel zonlicht op 
valt en wacht tot het water niet meer beweegt. Beweeg nu het witte velletje 
papier rondom het glas water en probeer een regenboogje te vangen.

Een woordje uitleg
Zonlicht en ander wit licht is eigenlijk ‘alle-kleuren-licht’: alle kleuren zitten 
er in. Als je alle kleuren tegelijkertijd ziet, zie je dus wit! Water kan al die 
kleuren uit elkaar trekken, zodat je ze los van elkaar kunt zien. Dan zie je 
dus een regenboog. Maar die kleuren kun je alleen zien als het licht door 
het water heen gaat. Zo werkt het met een regenboog ook. Die kun je ook 
alleen zien als het zonlicht door het regenwater heen gaat. De vorm die 
het water en dus het glas heeft bepaalt hoe de kleuren uit elkaar getrokken 
worden en dus welke vorm de regenboog heeft.

Meer proefjes? 
Surf naar www.wetenschappeleuk.be
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Heksensnot bestaat echt!
Heksensnot of ook wel sterrenschot is een wit en doorzichtig gelei en soms 
zitten er zwarte puntjes in. Je kunt het voornamelijk in het voorjaar in de 
natuur tegenkomen!

Het slijm is afkomstig van zwangere padden- of 
kikkervrouwtjes. Reigers of andere roofdieren 
lusten wel zo’n sappig dier. Dus: hap, slik, 
weg! Zodra de reiger de kikker of pad heeft 
opgegeten, komt de gelei in contact met vocht 
in de maag. Hierdoor zwellen de eitjes enorm 
op. Het roofdier krijgt hier buikpijn van en 
braakt het goedje weer uit. 

Mensen dachten vroeger dat het een residu 
van een vallende ster was. Vandaar de naam 
sterrenschot. De naam heksensnot is niet 
zo lastig te verklaren. Er werd gedacht dat 
voorbijvliegende heksen hun neus hadden 
gesnoten.
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Hoeveel stekels hebben egels?
Het moet een enorm karwei geweest zijn, dat tellen van het aantal 
stekels, maar ooit heeft iemand zich eraan gewaagd. Zo weten we dat een 
volwassen egel 5000 tot 8000 stekels heeft die 1 tot 2 centimeter lang zijn. 

Egels worden met stekels geboren. Tijdens de 
geboorte zit er nog een huid omheen. Een paar 
uur later breken ze door: wit en zacht. De eerste 
echte stekels verschijnen een dag later. 

De stekels geven de egel een perfecte 
bescherming. Is de egel opgerold, dan staan 
ze alle kanten uit en kan niets of niemand het 
dier zomaar aanraken. Dat oprollen is best 
moeilijk: jonge egeltjes doen er wel elf dagen 
over om dat te leren.

Net als wij mensen verhaart 
(of ‘verstekelt’) een egel ook zijn hele leven.

Meer weetjes vind je op onze site in de rubriek “wist je dat“



Slijmzwammen
Slijmzwammen behoren tot de vreemdste organismen ter 
wereld. Ze werden lang aangezien voor schimmels, maar 
worden nu geclassificeerd als een soort amoebe. Als eencellige 
organismen hebben ze geen neuronen of hersenen. Toch hebben 
wetenschappers ongeveer een decennium gedebatteerd 
of slijmzwammen het vermogen hebben om te leren over hun 
omgeving en hun gedrag dienovereenkomstig aan te passen. 

Intelligent
Slijmzwammen zijn relatief gemakkelijk te bestuderen, net als protozoa. Het zijn 
macroscopische organismen die gemakkelijk kunnen worden gemanipuleerd 
en geobserveerd. Er zijn meer dan 900 soorten slijmzwammen; sommige 
leven meestal als eencellige organismen, maar komen samen in een zwerm 
om te foerageren en zich voort te planten als er weinig voedsel is. 

Anderen, zogenaamde plasmodiale slijmzwammen, leven altijd als één 
enorme cel met duizenden kernen. Het belangrijkste is dat slijmzwammen 
nieuwe trucs kunnen worden geleerd; afhankelijk van de soort houden ze 
misschien niet van cafeïne, zout of sterk licht, maar ze kunnen leren dat no-
go-gebieden die hiermee zijn gemarkeerd niet zo erg zijn als ze lijken, een 
proces dat bekend staat als gewenning.

Studies naar het gedrag van primitieve organismen gaan helemaal terug 
tot het einde van de 19e eeuw, toen Charles Darwin en zijn zoon Francis 
voorstelden dat in planten de toppen van hun wortels (een klein gebied 
dat de worteltop wordt genoemd) als hun hersenen zouden kunnen dienen. 

Het idee dat eencellige organismen iets kunnen leren en hun herinnering 
eraan op cellulair niveau kunnen behouden, is echter nieuw en controversieel. 
Traditioneel hebben wetenschappers het fenomeen leren rechtstreeks in 
verband gebracht met het bestaan   van een zenuwstelsel. En dit wezen 
bewijst nu dat deze gedachte fout is!

22 Natuur!lijk
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Deze en andere weetjes  
vind je ook op onze website  

www.i-watchers.be 
en onze facebookpagina  

www.facebook.com /NatuurenWetenschap 

In tegenstelling tot complexe meercellige organismen, kunnen 
slijmzwammen in veel stukken worden gesneden; Zodra ze weer in 
elkaar zijn gezet, smelten ze samen en vormen ze een enkele gigantische 
slijmzwam, met aderachtige buisjes gevuld met snelstromend cytoplasma 
die zich tussen de stukken vormen terwijl ze zich verbinden. In deze 
één nieuwe cel wordt dus de informatie doorgegeven. Hoe dit precies 
werkt, daar zijn de wetenschappers nog niet uit. 

Slijmzwammen zijn zeer efficiënt in het verkennen van hun omgeving en 
maken gebruik van de bronnen die ze daar aantreffen. Onderzoekers 
hebben dit vermogen benut om doolhoven en andere problemen 
onder gecontroleerde omstandigheden op te lossen.

Intelligente netwerkbouwers
In een Japans laborotorium heeft men de stad Tokyo op schaal nagemaakt 
in een schaal. Door op de crusiale knooppunten havermout te leggen 
werden de belangrijkste stations in de stad weergegeven. Daarna werd 
de slijmzwam toegevoegd. 

De sluimzwam ging als eerst op algemeen onderzoek uit, zoekend naar 
signalen, in dit geval de havervlokken. Eens deze in kaart gebracht 
waren ging de slijmzwam de belangrijkste verbindingen leggen tussen de 
havervlokken en zo bedacht het dus zelf haar eigen netwerk. Dit netwerk 
was eigenaardig genoeg zeer sterk lijkend op het bestaande netwerk 
van Tokyo waar ingenieurs en deskundigen jaren over gedaan hadden, 
lostte de slijmzwam deze puzzel zeer snel op. Ook in Nederland werd deze 
proef gedaan om te controleren of de snelwegen wel efficiënt aangelegd 
werden en wat blijkt, de slijmzwam vond toch hier en daar andere logischere 
oplossingen. 

Ook kan de slijmzwam andere labyrinthen 
oplossen, meerdere mogelijk-heden 
aangeven en toch de efficienste kiezen! 
Wetenschappers staan nog steeds voor 
een raadsel hoe dit ééncellig organisme 
dit voor elkaar krijgt. 

Op youtube vind je heel veel 
beeldmateriaal over dit bijzondere 
organisme. 
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Bouw zelf 
een auto 

 
Probeer het maar!

Wat heb je nodig?
• 1 ballon
• 1 klein plastiekfles
• 2 rietjes
• 4 flessendopjes (zelfde 

grootte)
• 1 lange prikker
• Schaar, lat en plakband
• Een klein, fijn schroeven-

draaiertje
• Een zwart stiftje
• Een breekmes
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Eerst moeten we het plastiek flesje voorbereiden. Verwijder 
de dop en verwijder de etiket. Snijd een X-vorm aan de 
onderkant van de fles, net boven het harde midden. Daarna 
gaan we de wielassen maken door het buigzame deel van 
een rietje te knippen. Meet de breedte langs de onderkant 
van het flesje. Snij nu 2 stukjes van het rietje met die lengte. 

Plak de rietjes netjes recht aan de zijkant van de fles. Het 
eerste rietje ongeveer 2,5 cm van de onderkant van de fles, 
het andere op ongeveer 2,5 cm onder de fleshals. 

Knip twee spiesjes zodat ze ongeveer 3 cm langer zijn dan 
de breedte van de fles. Maak de vier uiteinden van de 
spiesjes puntig met een schaar en schuif ze in de rietjes. Deze 
moetenaan elk uiteinde ongeveer 1,5 cm uitsteken.

Nu is het tijd om de wielen te maken. Neem de vier dopjes 
en teken een stipje in het midden van het dopje. Gebruik een 
klein schroevendraaiertje om een gat in het midden van elke 
stip te aan te brengen. Schuif de wielen over de uiteinden van 
de spiesen en let er op dat de binnenkant van de dop naar 
binnen zit. 

En dan gaan we de motor maken. Je stopt een rietje in een 
ballon. Wikkel het plakband rond het uiteinde van de ballon 
in een strakke spiraal. Zorg ervoor dat de tape over de mond 
van de ballon gaat en op het rietje. Zorg voor een luchtdichte 
afsluiting. Steek het andere uiteinde van het rietje in de X die 
je gemaakt hebt. Blijf het rietje door het gat duwen totdat het 
uit demond van de fles komt. Dit rietje moet ongeveer 2,5 cm 
uit de mond van de fles komen. De overschot knip je af.

En rijden maar! Blaas door het rietje wat lucht in de ballon.  
Knijp in het rietje zodat de lucht niet naar buiten komt.  Zet de 
auto neer op een vlak, glad oppervlak en laat het rietje los. 

Voor meer toffe wetenschappelijke experimenten, surf je naar  
www.wetenschapmoetjedoen.be
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STERREN EN KOMETENSTERREN EN KOMETEN
MIJLPAAL IN DE STERRENKUNDE: BOUW 
GROOTSTE    F    DIOTELESCOOP    GING    

VAN START

Deze week treedt de Square Kilometre Array (SKA) Observatory officieel in 
werking. Deze nieuwe intergouvernementele organisatie zal de komende 
jaren de grootste radiotelescoop ooit bouwen. Die moet op termijn een 

resem sterrenkundige mysteries ontrafelen, van het ontstaan 
van de eerste sterren, over donkere energie tot de mogelijke 

aanwezigheid van exoleven.
Zichtbaar licht vertelt slechts een stukje van het 

verhaal van de kosmos. Om het hele verhaal te 
kennen, moeten we ook kijken en 

luisteren naar de aanwijzingen 
die het heelal ons verschaft 
in de andere gebieden 
van het elektromagnetisch 

spectrum: gammastralen, X-stralen, 
ultraviolette straling, infrarode straling, 

microgolfstraling. En radiostraling, de 
elektromagnetische straling met de langste 

golflengte en de laagste frequentie.

Om radiostraling uit de ruimte op te vangen, hebben 
we antennes nodig. Een radiotelescoop ziet er dan ook 

helemaal anders uit dan wat je spontaan van een sterrenkijker 
verwacht. In plaats van lenzen en spiegels, bestaat ze uit 
dipool- of schotelantennes. Die staan doorgaans in lange 
rijen gerangschikt. Door de antennes van een heleboel 
radiotelescopen te combineren, kan je zelfs zwakke signalen 

opvangen en vertalen naar bruikbare beelden.
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STERREN EN KOMETENSTERREN EN KOMETEN
Radiostraling kennen we uiteraard ook in ons dagelijks leven. Onze mobiele 
telefoon of ouderwetse FM-radio is eveneens uitgerust met een antenne om 
radiosignalen te ontvangen. En precies daar knelt het schoentje: we zenden zelf 
zoveel radiostraling uit op aarde dat die heel wat zwakkere stralingsbronnen uit 
de ruimte helemaal overstemt.  

Daarom moeten we niet alleen veel en grote antennes naar de hemel richten, 
maar ze ook nog eens ver weg van storende invloeden opstellen, waartoe 
trouwens ook vocht in de atmosfeer behoort. Midden in de woestijn bijvoorbeeld. 
Wat oorspronkelijk leek uit te draaien op een verscheurende keuze tussen de 
twee toplocaties, West-Australië en Zuid-Afrika, werd uiteindelijk een en-en-

verhaal. Vanuit sterrenkundig oogpunt houdt het immers steek om 
het radiogebied nog eens op te splitsen in twee deelgebieden. 

Het desolate Murchison in West-Australië wordt de thuishaven 
van SKA-Low, dat zich richt op de laagste radiofrequenties. Maar liefst 

131.072 dipoolantennes zullen er de woestijnvlakte sieren. De Karoo in 
Zuid-Afrika mag zich verheugen op de komst van 197 schotelantennes, 

elk met 15m diameter, die mikken op de iets hogere frequenties en samen 
SKA-Mid vormen. Zowel SKA-Low als SKA-Mid kunnen later nog uitgebreid 

worden met bijkomende antennes in Australië respectievelijk Afrika.

Daarmee fungeren Australië en Zuid-Afrika als gastlanden van de SKA 
Observatory. Samen met het Verenigd Koninkrijk, dat dienst zal doen als 
hoofdkwartier. Daarnaast maken er nog twaalf landen deel van uit. Onder meer 
Nederland, dat een sterke traditie heeft in radiosterrenkunde en 30 miljoen in 
het project pompt. Verder zijn zowat 100 organisaties uit een twintigtal landen 
betrokken in het ontwerp en de ontwikkeling van dit telescoopproject.

De SKA Observatory wordt in een klap de op een na grootste sterrenkundige 
intergouvernementele organisatie, na de European Southern Observatory 
(ESO). Mark Thomson, een van de bestuurders van de SKA Observatory 
schuwt de grote woorden niet: ‘De Square Kilometre Array is een van de 
wetenschappelijke paradepaardjes van deze generatie. Dit is een uitermate 
belangrijk en opwindend moment voor de sterrenkunde.’



WAT MOGEN WE VERWACHTEN?
De SKA Observatory moet onze sterrenkundige en kosmologische inzichten 
op verschillende vlakken verhelderen en verdiepen. Ten eerste moeten de 
radiosignalen ons meer vertellen over de peutertijd van het heelal. Hoe zijn 
de eerste sterren, sterrenstelsels en zwarte gaten ontstaan? 

De radiotelescoop moet immers straling kunnen opvangen van het 
oorspronkelijke waterstofgas waaruit deze hemellichamen en structuren zijn 
ontstaan. Thomson vat samen: ‘SKA zal ons helpen om enkele fundamentele 
vragen over de oorsprong van het heelal te onderzoeken.’ 

Naast het ontstaan van de eerste sterren, willen onderzoekers ook bekijken 
welke evolutie het proces van stervorming ondergaan heeft. Dat verliep in 
het vroege heelal immers anders dan nu. De SKA Observatory wordt tevens 
in staat geacht de hele levenscyclus van sterrenstelsels beter in kaart te 
brengen.

Wetenschappers hopen verder meer te weten te komen over de mysterieuze 
donkere energie die de uitdijing van het heelal sinds enkele miljarden 
jaren steeds verder versnelt. Inclusief een nieuwe spannende test van de 
geldigheid van de relativiteitstheorie.

De vraag van 1 miljoen – zijn wij alleen in het heelal? – mag uiteraard 
evenmin ontbreken. SKA kan mogelijks moleculen op het spoor komen die 
cruciaal zijn voor het ontstaan van leven. 

Maar uiteraard hoopt elke sterrenkundige stiekem ook op verrassingen, 
ontdekkingen die niemand op dit ogenblik ziet aankomen en ons begrip van 
de kosmos misschien een nieuwe wending geven. 

En het zijn niet alleen de sterrenkundigen die een vette kluif aan SKA zullen 
hebben. Met een gegevensproductie van 710 petabyte per jaar – 1 petabyte 
komt overeen met 1 miljoen gigabyte – wordt de studie van radiobronnen in 
de ruimte meteen ook een feest van Big Data.

bron: https://www.eoswetenschap.eu/ruimte 
foto: https://www.skatelescope.org/
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Heb jij ons speurspel  
“De stunt van Trump“  

al gespeeld?
 

“De verdwenen professor” en “Het Ei van Co Lumbus“ kan je ook nog 
altijd spelen op onze website. 
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“De verdwenen professor” en “Het Ei van Co Lumbus“ kan je ook nog 
altijd spelen op onze website. 

We hebben een brief  
ontvangen van de verdwenen Professor
Ook benieuwd wat hij te vertellen heeft? 
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ACTIE!

Je antwoord kan je online insturen.  
Surf daarvoor naar:  

www.natuurenwetenschap.be/prijsvraag
en vul het formulier in.

 
De winnaar van de vorige  

prijsvraag: Bo 
Gefeliciteerd met je prijs!  

Welk glas bevat het meeste  
water?

We hebben een brief  
ontvangen van de verdwenen Professor
Ook benieuwd wat hij te vertellen heeft? 

1 2 3 4



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. 


