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  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.
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Sus Dams, Bjorn Di-Paolo en John Bekker en 
Martine Vanrusselt
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Sus Dams,  Bjorn Di-Paolo en Martine 
Vanrusselt
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Martine Vanrusselt
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en Wetenschap. De redactie laat aan de 
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heid over hun artikels.
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Informatie
Voor meer informatie over onze 
kampen verwijzen we je graag 
naar onze website. 

Daarnaast kan je ook bij elke 
kampverantwoordelijke terecht 
voor specifieke vragen betref-
fende een kamp. 

En natuurlijk kan je ook op 
ons secretariaat terecht met 
al je vragen aangaande onze  
kampen

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

Lees alvorens je in te schrijven 
ook nog even onze annulerings-
voorwaarden, die kan je ook  
vinden op onze website.

Misschien geniet je nog na van je fantastische zomer, 
maar wij hebben niet stil gezeten en zijn druk in de weer 
geweest om een divers aanbod aan kampen uit te werken 
voor het voorjaar. 
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T Schrijf je in voor deze ontdekkingsreis door de mooiste 
hoofdstad van Europa en laat je niet alleen meenemen 
naar de mooiste gebouwen (Budavár, Parliament, Halasz-
bastya  (=vissersbastion) maar ook naar de minder bekende  
plekjes zoals het stadspark, Hősök tere, het Magyar Nemzeti  
Múzeum of een van de vele lekkere lokale eettentjes. 
Zwerf mee door de stad op zoek naar de overblijfselen van 
haar communistisch verleden, ontdek in de kleine straten de  
lokale cultuur en vaar mee met ons op de Donau, het klop-
pend hart van de stad.  

Wanneer? van 4 tot 8 april 2016
Prijs?               375 euro (all-in)
Wie?  vanaf 14 jaar  
                      max. 16 deelnemers
Verblijf? hostel centrum Boedapest
Vervoer? vliegtuig en openbaar vervoer
Info:  John Bekker 
  +36 30 929 15 09 
  hongarije@natuurenwetenschap.be

LonDEn

Bezoek aan The Dungeon (lekker griezelen), de mummies in het  
British Museum, de prachtige tuinen van Kew-gardens, Natural  
History Museum, Houses of Parliament, Big Ben,  Trafalgar 
Square, Buckingham Palace en de aflossing van de konink-
lijke wacht, The Tower en Tower bridge, Piccadilly Circus, 
Harrods, musical, … 

Kortom, het wordt een onvergetelijke week met leeftijd- 
genoten!

Wanneer?  van 4 tot 8 april 2016
Prijs?   365 euro
Wie?   vanaf 13 jaar 
                        max. 49 deelnemer
Verblijf?  in gastgezinnen   
  in groepjes van 2 of 3
Vervoer?  autobus
Info?  Jos Vandermeulen
  011/43 13 54 

Wanneer?  Paasvakantie 2016
Prijs?   145 euro 
Wie?   11 en 12 jaar
  max. 20 deelnemers
Verblijf?  PIVA/ Schippersschool
Vervoer? Zelf te regelen
Info?  Chefkok Sus Dams
  014/21 55 65

Ben jij 11 of 12 jaar, hou je van koken en lekker eten? Dan 
moet je je zeker inschrijven voor dit kamp . 
Het programma staat centraal rond koken en de weten- 
schappen in de keuken. Echte koks laten ons de lekkerste  
kruiden ontdekken, leren ons alles over vergeten groenten 
en nog veel meer. Maar we gaan natuurlijk ook zelf koken, 
bakken en braden.  Onze dagen zijn goed en vooral lekker 
gevuld. 
Kom jij mee koken met ons?

KoKEn

  en  WETEnSChAP
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Kenmerken
Bij oude vogels is de staart sneeuwwit, 
terwijl hij bij onvolwassen vogels eerst 
donker is en pas na meerdere ruien wit 
wordt. 

De wijfjes zijn veelal groter dan de 
mannetjes, maar dit is alleen te zien 
als men ze naast elkaar ziet. 

Jonge vogels zijn over het algemeen 
donkerder dan oude vogels. Dat geldt 
vooral voor de kop, de snavel en de 
staart. 

Van andere grote arenden zijn ze 
te onderscheiden door de korte,  
wigvomige staart en - van dichtbij - door  
de kolossale snavel. 

Verspreiding

Het eigenlijke woongebied strekt zich 
uit vanaf Scandinavië, Midden- en   
Zuidoost-Europa en Turkije, oost-
waarts als een brede gordel, dwars 
door de Sovjet-Unie tot de kust van 
Oost-Azië, waar de soort voorkomt 
van de Anadyr Golf tot Oost-China. 

Geïsoleerde populaties treft men ook 
aan op Zuidwest-Groenland en in 
Noordwest-Ierland. 

Enkele cijfers
Bulgarije 12-14
Denemarken 12
Duitsland 575
Estland 90
Rusland 1000-2000
Finland 250
Groot-Brittannië 31
Hongarije 97-105
IJsland 43
Kroatië 80-100
Letland 25
Litouwen 65
Noorwegen ca. 2000
Polen 660
Roemenië 28-33
Servië 40-60
Tsjechië 25-30
Turkije 8-15
Wit-Rusland 85-105
Zweden 500

De zeearend
De meesten van jullie kennen wel de Amerikaanse  
zeearend, maar weten jullie ook dat er een Europese 
naamgenoot bestaat? Je komt er meer over te weten in dit 
artikel!
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Vlucht
In de vlucht is de zeearend te herkennen aan zijn opvallende grootte, met een 
spanwijdte van bijna 2,5 meter. Daarnaast heeft hij brede, plankvormige vleugels, 
die aan de uiteinde sterk “gevingerd” zijn en een relatief korte “wigvormige” staart.

Geluid
Zeearenden zijn tijdens het baltsen en in de broedtijd erg luidruchtig. Het mannetje 
roept een luid, in kracht toenemend “krick-rick-rick, het wijfje een wat dieper “rack-
rack-rack”, dat vaak meer dan 10 keer achter elkaar wordt geroepen. Niet zelden 
roepen de vogels in duet.

Voedsel
De zeearend jaagt vanaf een uitkijkpost of laag boven de grond vliegend. Zijn 
voornaamste voedsel bestaat uit vissen en watervogels. De vissen (bijvoorbeeld 
karpers) worden gegrepen in een lage zweefvlucht als die in rustig respectievelijk 
ondiep water dicht onder het wateroppervlak zwemmen.

De zeearend
Enorme spanwijdte
De lengte van een volwassen  
zeearend bedraagt 70 tot 92 cm, de 
vleugelspanwijdte is 2 tot 2,50 m en 
het gewicht 3,1 tot 7,5 kg. Een zee-
arend kan tot 20 jaar oud worden.

Buiten zijn enorme spanwijdte  
vallen zijn grote gele snavel, de 
diep gevingerde vleugels en zijn 
witte staart op. Jonge exemplaren 
hebben die witte staart overigens 
niet

Het voedsel van de zeearend  
bestaat uit meerkoeten, eenden, 
vis, aas en voedsel dat ze roven 
van andere roofvogels.

Zeearenden zijn sociaal levende  
dieren zonder territorium. Ze kun-
nen rustig naast elkaar broeden. 
Ook leggen ze eieren in hoge  
nesten, meestal in bomen bij  
moerasgebieden of op een steile 
rotswand langs kustgebieden. 
Meestal zijn dit twee of drie witte 
eieren.

Haliaeetus albicilla

ID
EN

TI
TE

IT
S-

kaart
Rijk: dieren
Stam: chordadieren
Klasse: vogels
Orde: accipitriforme
Familie: havikachtigen
Geslacht: zeearenden
Menu: vissen, watervogels 
en prooien van andere 
roofvogels
Levensduur: 10 - 20 jaar
Leefgebied: vanaf Scandi-
navië, tot de kust van Oost-
Azië,

de vlucht van de zeearend
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Wetenschappe-leuk

Prof. W. Talles

Bekijk je 
eigen DnA

 ÌEen glas
 ÌKeukenzout
 ÌWater
 ÌAfwasmiddel
 Ì IJskoude ethanol 70%  (ontsmettingsalcohol, te koop bij de apotheker)

Wat heb je nodig?

Wat gebeurt er?
Vooraf:  
zet de ethanol een half uurtje voor je aan dit proefje begint al in 
de diepvriezer! 
 
Aan de slag!
Giet ongeveer een centimeter water in het glas. Voeg een 
mespunt zout toe en roer tot het zout is opgelost. 

Spoel nu je mond gedurende 30 seconden met het zoute water. 
Schraap tijdens het spoelen met je tanden langs je wang. Na de 
30 seconden spuw je het water voorzichtig terug in het glas.

Voeg 1 druppel afwasmiddel toe en wieg het glas voorzichtig 
heen en weer zodat het afwasmiddel mengt met het water.

Haal nu pas de ethanol uit de diepvriezer. Giet ongeveer een 
centimeter van de koude ethanol zeer voorzichtig langs de rand 
van het glas bij het water. Nu mag je niet meer schudden! 

Na een tijdje zal er een wit wolkje verschijnen in de vloeistof.  
Dat is je DNA!

Je hebt zojuist DNA gehaald uit een aantal cellen uit je wangslijmvlies. Het afwasmiddel breekt de cellen open, waardoor de celinhoud in de vloeistof terecht komt. Zo komen DNA, eiwitten en andere celresten met elkaar in contact. Het DNA (en gebonden eiwitten) lost niet op in ethanol en vlokt uit tot een slijmerig netwerk van fijne draden. 
Elke cel van het menselijk lichaam bevat 23 paar nucleotidestrengen of 46 chromosomen, dat zijn lange DNA-moleculen die je erfelijke eigenschappen beschrijven. Als je al het DNA uit één celkern achter elkaar zou leggen, dan zou je een draad van twee meter krijgen. Een celkern is daarvoor te klein, daarom zijn de draden opgewonden rond eiwitbolletjes. Op die manier ontstaat de structuur die we chromatinedraad noemen en die je hebt waargenomen tijdens het experiment.

 
Met dank aan
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Basis
Deze enkelvoudige lagen koolstof- 
atomen vormen de basis voor  
andere belangrijke materialen.
Grafiet, oftewel potlood, wordt 
gevormd wanneer je grafeen stapelt. 
Koolstof nanobuisjes, een ander  
opkomend materiaal, zijn gemaakt 
van gewalst grafeen. Deze vorm 
ken je waarschijnlijk al als onderdeel 
van fietsen, tennisrackets, auto’s en 
zelfs bij het ontwikkelen van levend 
materiaal.

Grafeen kan gebruikt worden in een 
veelvoud van toepassingsgebieden.

We bekijken enkele interessante  
toepassingen van grafeen in de 
nabije toekomst even concreter.

Zonnecellen

Zonnecellen werken met half-
geleiders om zonlicht op te nemen. 
Halfgeleiders zijn gemaakt van 
een element zoals silicium en twee  
lagen elektronen. 

In de ene laag aan de kant van de 
halfgeleider zijn de elektronen rustig 
en verplaatsen zich niet. In de andere  
laag kunnen de elektronen zich vrij 
bewegen, waardoor een elektrische 
stroom ontstaat. 

Zonnecellen werken door de 
overdracht van de energie uit  
lichtdeeltjes naar de stabiele elek-
tronen, die enthousiast oversprin-
gen naar de vrij stromende laag, om 
zo nog meer elektriciteit te creëren.

De lagen van elektronen in grafeen 
overlappen elkaar feitelijk, waardoor 
er minder licht/energie nodig is om 
de elektronen te laten overspringen  
tussen de twee lagen. In de 
toekomst zou deze eigenschap tot 
zeer efficiënte zonnecellen moeten 
leiden. 

Door grafeen in zonnepanelen te 
gebruiken kunnen de cellen ook 
vele honderdduizenden malen dun-
ner en lichter worden dan de cellen 
die silicium gebruiken.

Karel Wibus  

zoekt het uit . . .

Wat is grafeen?
Grafeen is gemaakt van een  
enkele laag koolstofatomen die 
in een repeterend patroon van  
zeshoeken aan elkaar gehecht zijn. 

Grafeen is een miljoen keer dunner 
dan papier, zo dun dat het eigenlijk 
wordt beschouwd als tweedimen-
sionaal.

Grafeen
Prof. W.Talles kreeg van Tom  uit Deurne de 
vraag wat grafeen precies is, het zou de stof 
van de toekomst worden.  Wij stuurden Karel 
Wibus natuurlijk op onderzoek.
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Transistor

Computerchips gebruiken miljarden 
transistors om de stroom van elek-
triciteit in hun circuits te besturen.
Onderzoek focust zich vooral op het 
gebruik van meer transistors om de 
chip krachtiger te maken en grafeen 
kan zeker helpen om de dunste 
transistoren ooit te maken.  Maar 
transistors kunnen ook krachtiger 
worden door het versnellen van de 
stroom van elektronen – de deeltjes 
die deel uitmaken van elektriciteit. 
Nu de wetenschap de limiet nadert 
van het alsmaar kleiner maken van 
de transistors, kan grafeen die limiet 
ver terug dringen door elektronen 
sneller te laten bewegen terwijl de 
transistors verder kunnen worden 
verkleint tot de grootte van enkele 
atomen.

Schermen

Apparaten zoals plasma-tv’s en 
telefoons worden vaak bekleed met 
een materiaal genaamd indium tin 
oxide. 
Fabrikanten zijn actief op zoek naar 
alternatieven die kosten kunnen  
besparen en betere geleiding, flexi-
biliteit en transparantie bieden. 
Grafeen is een uitstekende nieuwe 
optie. Het is niet reflecterend en 
erg transparant. De geleidbaarheid  
kwalificeert grafeen ook als een 
coating op touchscreen apparaten. 
Omdat grafeen is zowel sterk is als 
dun en het kan buigen zonder te 
breken, is het prima geschikt voor 
de buigbare elektronica die binnen-
kort op de markt komt.

Grafeen kan op zoveel gebieden 
toegepast worden, dat het de stof 
van de toekomst genoemd wordt.

Grafeen maken
In 2002 raakte onderzoeker Andre 
Geim van de Universiteit van Man-
chester geïnteresseerd in grafeen 
en daagde een promovendus uit 
een stuk grafiet op te poetsen tot zo 
weinig mogelijk lagen. 
De student was in staat om een dikte 
van 1000 lagen te produceren, maar 
kon de doelstelling van 10 tot 100  
lagen die Geim had gesteld niet  
halen. 
Geim probeerde een andere aanpak: 
tape. Hij plakte het op grafiet en pelde  
het weg tot schilfers van gelaagd 
grafeen. Door steeds weer met tape 
over hetzelfde stuk te gaan, kreeg hij 
uiteindelijk een stuk grafeen van 10 
lagen dik. Het team van Geim werkte  
verder aan het verfijnen van hun 
techniek en uiteindelijk produceerde 
ze een enkele laag koolstofatomen. 
Ze publiceerden hun bevindingen 
in “Science” in oktober 2004. Geim 
en zijn collega Kostya Novoselov  
kregen 2010 de Nobelprijs voor  
natuurkunde voor hun werk.
Sinds die eerste schilfers zijn  
gemaakt met behulp van tape, is de 
grafeen productie in een snel tempo 
verbeterd. 
In 2009 waren onderzoekers in staat 
om een film van grafeen met een 
lengte van 30 centimeter te maken .
In 2010 creëerden fysici het grafene 
oppervlak door lagen kristallen op 
elkaar te laten groeien op een bedje 
van siliciumcarbide.
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Anno 2015
Een nieuwe methode om grafeen 
te maken is beschreven in het  
proefschrift van Shou-En Zhu. Hij 
promoveert binnenkort aan de TU 
Delft en heeft laten zien dat het 
mogelijk is om effectief grafeen te 
produceren met slechts koper en 
methaan, waterstof en argon als  
basismaterialen. 

Op een temperatuur van 1000 
graden wordt het gasmengsel over 
het koper geleid. Vervolgens zorgt 
het koper ervoor dat de waterstof-
atomen worden ‘gestript’ van het 
methaan, waardoor alleen kool-
stof overblijft, dat vervolgens als 
een enkele laag op het koper blijft  
‘plakken’.

Volgens Zhu zorgt het gebruik van 
deze methode ervoor dat grafeen 
een factor duizend goedkoper kan 
worden. Zo zou een stukje grafeen 
met de grootte van een haar met 

conventionele productiemethoden 
1000 euro kosten, terwijl Zhu hier 
slechts 1 euro voor nodig heeft. 

Ook kan de wetenschapper grafeen 
aanzienlijk sneller produceren dan 
wat nu gebruikelijk is. Uit tests blijkt 
dat de kwaliteit in orde is: Zhu heeft 
zijn synthetische grafeen al ingezet 
in een aantal toepassingen, zoals 
een druksensor.

.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

Zo leuk was het 
deze zomer ...

Voeren

Toeren in Voeren
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Transdanubie
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Toverkollen

Berg en See

Er was eens

Tsjechië

Knuffelzoo
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Een 3D geprint  dino schedel

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

Verder experimenteren?
Lukt het ook met meerdere paperclips?
Wat gebeurt er als je 1 druppel afwasmiddel 
naast de paperclip in het water laat vallen?

Wat heb je nodig: 

• diep bord

• water
• wit WC-papier

• paperclip

• stopwatch of klok

Artuur  
Reluurs

Dragend water

Vul het bord met 
een laag water. 

Leg voorzichtig een 
vel WC-papier op 
het water. Leg er 
meteen voorzichtig 
de paperclip op. 

Wacht 2 minuten. 
Wat zie je?

Zweden Survival

Zweden Öland



Stuur jouw naam mee met de nieuwe Marslander de rode planeet !!!Gek op ruimtevaart? En specifieker: gek op Mars? Stel de planeet 
van jouw bestaan op de hoogte door je naam mee te sturen met 
de nieuwste Marslander!
Volgend jaar wordt de Marslander InSight (zie afbeelding 
hierboven) gelanceerd. Deze lander zal dieper dan ooit onder het 
oppervlak van Mars gluren en onderzoek gaan doen naar het hart 
van de rode planeet. Een prachtige missie waar het grote publiek 
op een bijzondere manier deel van uit kan maken.Aan boord van InSight zal namelijk een microchip worden geplaatst. 
En op die microchip komen de namen van aardbewoners te staan. 
Wil je dat jouw naam ook op die chip komt? Dat kan! Op deze 
site kun je jouw gegevens achterhalen en je jouw ‘boarding pass’  
toe-eigenen.
Het is niet de eerste keer dat er aan boord van een ruimtesonde 
een plekje is ingericht voor de namen van aardbewoners. Eerder 
gingen al 1,38 miljoen mensennamen mee tijdens de eerste vlucht 
van Orion: het ruimtevaartuig dat in de toekomst astronauten naar 
Mars moet brengen.

Bron: www.scientias.nl
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SMILE !!! 

Marsrover Curiosity maakt nieuwe selfies

De rover kan geen genoeg krijgen van…zichzelf! Kort voor Curiosity zijn 

reis op de rode planeet voortzette, moesten er dan ook wat selfies worden 

gemaakt.

De afgelopen weken heeft Curiosity uitgebreid onderzoek gedaan in de 

‘Marias Pass’-regio. Een interessant gebied. “De grond die zich in dit gebied 

ongeveer een meter onder de rover bevindt, bevat drie tot vier keer zoveel 

water als de grond waar de rover in de afgelopen drie jaar op Mars overheen 

is gereden,” vertelt onderzoeker Igor Mitrofanov. 

Selfies
Ondanks al die drukte, had de Marsrover echter ook nog even tijd om een selfie 

te maken. De rover strekte daartoe zijn robotarm en maakte verschillende 

foto’s van zichzelf, die vervolgens door NASA aan elkaar zijn geplakt.

Mount Sharp
Enkele dagen na het maken van deze selfies ging Marsrover Curiosity weer 

op reis. De rover verliet Marias Pass om vervolgens een iets hoger gelegen 

deel van Mount Sharp op te zoeken.

Curiosity landde zo’n drie jaar geleden op Mars en heeft twee jaar lang 

onderzoek gedaan in de buurt van zijn landingsplek. Daarna reisde de rover 

naar Mount Sharp: een berg in het hart van de Gale-krater. Deze berg is 

opgebouwd uit verschillende lagen die ons meer kunnen vertellen over het 

klimaat dat Mars in zijn geschiedenis heeft gehad. Onderzoekers zijn met 

name geïnteresseerd in het moment waarop Mars van een natte en warme 

planeet veranderde in de droge planeet zoals we die vandaag de dag kennen.

Bron: nASA.gov
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@Link @nd Think

Wetenschappers hebben ontdekt hoe bijen hun jongen vaccineren. 
Mogelijk stelt het ons in staat om die vaccinatie nog wat uit te 
breiden.
“De wijze waarop bijen hun baby’s immuun maken, was tot op 
heden een groot mysterie,” stelt onderzoeker Gro Amdam. Dat 
mysterie is nu opgelost. Amdam en collega’s kunnen nadat ze het 
eiwit vitellogenine bestudeerd hebben namelijk onthullen hoe de 
bijen hun jongen ‘vaccineren’.

hoe zit het?
De bijenkoningin verlaat zelden het nest en leeft op voedsel dat 
andere bijen in haar bijenkorf verzamelen en ‘bereiden’. Bijen 
verzamelen nectar en pollen en brengen dat naar de bijenkorf. Daar 
wordt het verwerkt en vervolgens aan de koningin aangeboden. 
Dat voedsel bevat echter ook (ziekteverwekkende) bacteriën 
van buiten de bijenkorf. Wanneer de koningin van het voedsel 
eet, worden die ziekteverwekkers opgeslagen in een orgaan dat 
vergelijkbaar is met onze lever. Stukjes van de bacteriën binden 
zich vervolgens aan vitellogenine en worden door dit eiwit via het 
bloed naar de eitjes in ontwikkeling gebracht. En zo worden de 
jonge bijen ‘gevaccineerd’: hun immuunsysteem is door dit proces 
beter bestand tegen de ziekten die in de omgeving van de korf 
voorkomen.

Belangrijke ontdekking
De ontdekking hoe bijen hun jongen vaccineren en dat vitellogenine 
zo’n belangrijke rol speelt in dit proces, is belangrijk. Het stelt ons 
wellicht in staat om de vaccinaties die bijen hun jongen meegeven 
ietsje uit te breiden. Er zijn namelijk nog genoeg ziekteverwekkers 
waar de jonge bijen niet tegen ‘gevaccineerd’ worden, maar die wel 
dodelijk zijn. Wellicht is het mogelijk om de jonge bijen ook daartegen 
te ‘vaccineren’ door vaccins tegen deze ziekten in het voedsel van de 
koningin te stoppen, waarna zij deze weer doorgeeft aan haar jongen.

Duwtje in de rug 
Dat duwtje in de rug kunnen bijen goed gebruiken. Hun aantallen 
zijn de afgelopen jaren sterk afgenomen. Hoe dat exact komt, is 
onduidelijk. Pesticiden, ziekten en voedselproblemen kunnen hier aan 
hebben bijgedragen. Wat de oorzaak ook moge zijn, de afname van 
het aantal bijen is zorgwekkend. Bijen spelen namelijk een belangrijke 
rol bij het bestuiven van planten, waaronder planten die wij mensen 
eten. Wanneer de bij verdwijnt, is dat dus ook slecht nieuws voor de 
voedselzekerheid van onze soort.

Maar de ontdekking heeft niet alleen implicaties voor bijen en mensen. 
Alle soorten die eieren leggen – waaronder vissen, reptielen en insecten 
– bezitten vitellogenine. De voedselindustrie zou dan ook natuurlijke 
vaccins kunnen gebruiken om de meest uiteenlopende soorten beter te 
beschermen tegen ziekten. Die vaccins zijn niet alleen goedkoop, maar 
kunnen ook gemakkelijk worden toegepast in ontwikkelingslanden. 
“Omdat dit vaccinatieproces van nature voorkomt, is het goedkoop en 
vrij gemakkelijk te implementeren,” stelt Amdam.

bron:  www.scientias.nl
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