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

-------------------------------------

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, John Bekker

en Martine Vanrusselt 
Eindredactie:

Sus Dams,  Bjorn Di-Paolo en Martine 
Vanrusselt

Grafische vormgeving:
Martine Vanrusselt

--------------------------------------- 
Oplage: 3000 exemplaren

Tijdschrift Natuur!lijk is afhankelijk 
van de vzw Natuur en Wetenschap. 
De redactie laat aan de schrijvers de 
volledige verantwoordelijkheid 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
Lees alvorens je in te schrijven 
ook nog even onze annule- 
ringsvoorwaarden op onze 
website.

Onze prijzen zijn ledenprijzen. 
Natuurlijk kan je als niet-lid ook 
mee. Je betaalt gewoon 8 euro  
lidgeld extra en je bent meteen 
lid tot 31 december 2020. 

Kom jij ook mee op avontuur?

Heb je genoten van je zomerkamp en kijk je alweer 
uit naar het volgende avontuur? Bekijk dan snel ons 
aanbod voor de Paasvakantie 2020. Er zit vast wel een 
kamp bij wat je leuk vindt ! Kijk snel op pag. 12.

Voorjaarskampen
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Rivier
Zit er een hoogteverschil in het landschap, dan stort het water uit de rivier naar 
beneden. Maar het water dat naar beneden stort, blijft daar niet stil liggen. Onder 
aan de waterval stroomt het water gewoon weer verder. Daarom is een waterval 
onderdeel van een rivier.

Diepe poel
Al dat water dat naar beneden klettert, stort met veel geweld neer op het gesteente 
eronder. Dat slijt weg en zo ontstaat een diepe poel aan de onderkant van de 
waterval. Die poel is een stuk dieper dan de rest van de rivier en lijkt een beetje 
op een diep zwembad.

Water klettert met meer dan 100 kilometer per 
uur van de niagara-watervallen ... 

Water stroomt naar beneden. Als er genoeg water is, vormt dat 
water samen een rivier. Als er in zo een rivier ineens een groot 
hoogteverschil is, stort het water een afgrond in en dan heb je 
een waterval. 

Makkelijke weg
Als het water door een landschap stroomt, gaat dat altijd van boven naar beneden. 
Komt het water een obstakel tegen, bijvoorbeeld een rotsblok, dan stroomt het er 
gewoon omheen. Water ‘kiest’ altijd de weg van de minste weerstand. Het water 
stroomt dus via de weg waar hij het minst tegengewerkt wordt.

Slijten
Water lijkt heel zacht, maar schuurt eigenlijk over de bodem. Stromend water 
neemt namelijk zand en vuil met zich mee. Als het water bij een stuk gesteente 
komt dat minder hard is, slijt dat snel weg. Op deze manier ontstaan rivieren en 
watervallen. Watervallen ontstaan ook door aardbevingen.

Bron: www.natgeojunior.nl/
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Inademen en uitademen is iets wat ons lichaam doet zonder dat we erover 
hoeven na te denken. In feite denken we zelden eens na over de lucht om 
ons heen totdat de kwaliteit op de een of andere manier slecht is - misschien 
door de rook van een nabijgelegen vuur of smog die onze drukke steden 
omhult.

Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming 
tegen de gevaren van brand. Ze zijn helemaal niet duur en makkelijk zelf 
te plaatsen. Zodra de rookmelder rook detecteert, zorgt het alarmsignaal 
ervoor dat jij en je huisgenoten zichzelf in veiligheid kunnen brengen.

Hoe werkt het?

Een rookmelder gaat piepen 
als hij rook “ziet“. Dat werkt 
als volgt: een lichtstraal vormt 
de ogen van een rookmelder. 
Wanneer de lichtstraal 
waziger wordt doordat er 
rook doorheen waait, weet de 
rookmelder dat er ergens een 
beginnende brand is. Om te 
waarschuwen gaat hij dan heel 
hard piepen en redt dus op 
deze manier mensenlevens. 

Karel Wibus  

zoekt het uit . . .

Volgend jaar verplicht

Uiterlijk op 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen over 
de nodige rookmelders of een branddetectiesysteem beschikken. De 
verplichting geldt zowel voor huurwoningen als voor woningen die de 
eigenaar zelf bewoont. Het is nu al verplicht om optische rookmelders op 
een correcte wijze te installeren in alle:

• nieuw te bouwen woningen
• alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en 

waarvoor een omgevingsvergunning vereist is
• woningen waarvoor een bijzondere sociale lening wordt toegekend.

• 	Rookmelders

Prof. W.Talles kreeg van Nicky  uit Gent de 
vraag hoe rookmelders  precies werken.  Een 
ideale vraag om onze Karel Wibus op onderzoek 
te sturen.
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Andere stoffen

Maar er kunnen naast rook, ook andere gevaarlijke gassen z in de lucht zijn 
die niet altijd zichtbaar zijn. Koolmonoxide en radon zijn twee voorbeelden van 
dodelijke luchtverontreinigingen die volledig onzichtbaar zijn. We realiseren 
ons niet dat we vergiftigd zijn met de lucht die we inademen tot het te laat is. 
Gelukkig zijn deze gassen niet zo gangbaar, en met behulp van een beetje 
chemische sensortechnologie kunnen we deze gassen ook dedecteren. 

Chemische sensoren

Chemische sensoren helpen veel verder dan alleen het detecteren van 
dodelijke gassen. Deze apparaten zijn te vinden in onze huizen, ziekenhuizen 
en in het leger. Er zijn veel verschillende soorten sensoren die verschillende 
doelmoleculen detecteren (ook bekend als analyten ). Hoewel de sensoren 
op verschillende manieren werken, is de kern dat een chemische interactie 
plaatsvindt tussen de analyt en iets in de sensor, en het apparaat een 
meetbaar signaal produceert - een pieptoon of een kleurverandering om ons 
te waarschuwen voor de aanwezigheid van het doelmolecuul.

Koolmonoxide

Koolstofmonoxide, ook CO genoemd, is een giftig en dodelijk gas.

CO is een geurloos en kleurloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding 
van gas (aardgas en butaan- of propaangas), kolen, stookolie, olie, benzine 
of hout.

Belangrijke bronnen van CO zijn niet alleen het huishouden 
(verwarmingsapparaten en warmwatertoestellen), maar ook het verkeer 
(auto’s en vrachtwagens) en de industrie. Bij een brand kunnen grote 
hoeveelheden CO vrijkomen, vooral als er een smeulend vuur is. 

Koolstofmonoxide mengt zich in de omgevingslucht. Via de ademhaling 
dringt het door in het bloed en verstoort het transport van zuurstof door de 
rode bloedlichaampjes. De organen krijgen dus onvoldoende zuurstof. De 
hersenen en het hart zijn het meest gevoelig voor dit gebrek aan zuurstof.
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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 

NIEUWE METHODE ONTWIKKELD OM CO2 OM TE 
ZETTEN EN TE HERGEBRUIKEN 
Onderzoekers willen grote ‘zonnepanelen’ maken die CO2 
absorberen en omzetten in brandstoffen en chemicaliën.

Op dit moment zit er door toedoen van de mens ontzettend veel CO2 in de 
atmosfeer. En door deze hoge concentratie broeikasgassen warmt onze 
planeet in rap tempo op. Landen doen op dit moment hun best om de 
uitstoot te beperken en terug te dringen. Zo is het de bedoeling dat de 
koolstofemissies tegen 2030 met zo’n dertig procent zijn verminderd. Toch 
werpen deze inspanningen op dit moment nog niet helemaal hun vruchten af. 
En daarom zijn nieuwe manieren en methodes om toch CO2 uit de atmosfeer 
te verwijderen, hard nodig.

Afvangen
Een manier om dat te doen is om koolstof af te vangen. Technologieën 
hiervoor zijn al meer dan tien jaar in omloop. Hierbij wordt koolstof in 
diepe, ondergrondse kamers opgesloten. En dat is natuurlijk niet ideaal. 
“Koolstofconversie kan een goed alternatief zijn,” betoogt onderzoeker Jun 
Hang. “Hiermee kunnen we bijvoorbeeld methanol genereren; een nuttige 
stof voor de productie van brandstoffen en chemicaliën.”

De hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer is momenteel torenhoog. Sterker 
nog, de CO2-concentratie in de atmosfeer is in de afgelopen drie miljoen 
jaar nog nooit zo hoog geweest. De gemiddelde wereldwijde temperatuur 
heeft in de afgelopen drie miljoen jaar nog nooit het pre-industriële niveau 
met meer dan 2 graden Celsius overschreden. Maar als we niets doen om 
de klimaatverandering een halt toe te roepen, gaat dit binnen vijftig jaar 
wel gebeuren. 

Fotosynthese-methode
In een nieuwe studie hebben onderzoekers een nieuwe afvangmethode 
voor koolstof ontwikkeld. En deze gaat een stap verder dan alleen de 
opslag van het broeikasgas in ondergrondse kamers. Het team wil namelijk 
CO2 vangen en vervolgens omzetten in grondstoffen die vervolgens weer 
gebruikt kunnen worden om brandstoffen en chemicaliën te maken. Voor dit 
proces hebben de onderzoekers zich laten inspireren door bladeren. “Door 
inspiratie te putten uit bladeren en planten hebben we een kunstmatige 
‘fotosynthese-methode’ ontwikkeld,” aldus Huang.

Hoe werkt het?
“Om fotosynthese te simuleren, hebben we microplaten van koolstof 
gebouwd,” legt Huang uit. Deze platen bevatten kleine ‘poriën’ die CO2 
en water absorberen. “Zodra koolstofdioxide en water zijn opgenomen, 
vindt er een chemisch proces plaats dat beide verbindingen combineert 
en ze omzet in koolwaterstof; een organische verbinding die kan worden 
gebruikt voor het ontwikkelen van brandstoffen, farmaceutische producten, 
landbouwchemicaliën en kleding.” Hoewel de onderzoekers in de studie 
kleine microplaten ontwikkelden, is het de bedoeling dat hun technologie 
in de toekomst zal worden opgeschaald. “Onze CO2-absorberende platen 
zijn misschien klein, maar ons doel is om nu grote panelen te maken,” zegt 
Huang “Deze zijn vergelijkbaar met zonnepanelen die door de industrie 
kunnen worden gebruikt om grote hoeveelheden CO2 te absorberen en om 
te zetten.”
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We verblijven een week in de prachtige 
regio van Passo del Tonale in Italië. Het 
is de ideale plaats om te skiën en te 
snowboarden natuurlijk maar ook om 
prachtige natuurwandelingen op hoog-
te te maken. En natuurlijk alleen maar 
toffe en gezellige avondactiviteiten.

Zie dit allemaal zitten en heb je zin in 
dit avontuur? Schrijf je dan snel in!

van 4 tot 11 april 2020 autobus

max. 72 deelnemers
vanaf 12 jaar

 
Patrick Claes - 0472/96.56.69 
kampen@natuurenwetenschap.be

Piandineve 4*hotel -  
volpension

 
NeW-secretariaat: 016/53.73.75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be

599 
euro

Ledenprijs:

In de mooiste en leukste hoofdstad 
van  centraal Europa bezoeken we de  
bekende burcht, het Parlement, het 
Vissersbastion, de Stefanusbasiliek,  
de mooie zoo, het pakkende Terror  
haza, maken we een segwaytour,  
dompelen we in het Rudasbad en laten 
we jullie proeven van de vele heerlijke 
Hongaarse gerechten. 
Kortom het wordt een week om nooit 
te vergeten!

van 5 tot 11 april 2020 vliegtuig en openbaar vervoer

max. 16 deelnemers
vanaf 14 jaar

John en Martine Bekker - Vanrusselt  
+36-20.356.7276 
kampen@natuurenwetenschap.be

Apartement Cool and Cosy 
hartje Boedapest

 
NeW-secretariaat: 016/53.73.75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be

BO
ED

AP
ES

T

395 
euro

Ledenprijs:
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LO
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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 en 
nog veel meer toffe activiteiten met 
leeftijdsgenoten.

van 14 tot 18 april 2020 autobus

max. 46 deelnemers 
vanaf 13 jaar

 
Jos Vandermeulen: 011/43.13.54  
kampen@natuurenwetenschap.be

in gastgezinnen 
in groepjes van 2 of 3

 
NeW-secretariaat: 016/53.73.75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be

390 
euro

Ledenprijs:
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Kunnen bloemen, 

planten of groenten van 

kleur veranderen?

Ja dat kan!

Probeer dit coole proefje 

maar met kool!

Wat heb je nodig?
• 4 glazen  potten
• water 
• verschillende kleuren 

voedingskleurstof,
• evenveel Chinese kool-

bladeren als het aantal 
verschillende kleuren die 
je gaat gebruiken.

Aan de slag!

Vul de glazen potten met water. Voeg in elke pot 20 druppels 
voedingskleurstof toe. In elke pot doe je een andere kleur. Snij nu 
evenveel bladeren af van de Chinese kool, de rest kan je gebruiken 
voor een heerlijke stoofschotel van te maken. Zorg dat de onderkant 
van elk blad mooi recht afgesneden is en plaats in elke pot een blad. 
Laat dit alles nu minstens 24 uur staan. 

Een woordje uitleg
Omdat planten water opnemen, absorberen hun bladeren ook de 
kleur van dat water. Dit staat bekend als het capillaire effect, waarbij 
het water in de kleinste buisjes van de plant terechtkomt. Dit gebeurt 
met bloemen, gras en zelfs bomen.

Capillariteit of een capillaire werking is een natuurkundig verschijnsel. 
De capillaire werking ontstaat bijvoorbeeld wanneer men een dun 
waterbuisje bovenop een wateroppervlak plaatst en het water in 
het kleine buisje hoger stijgt dan het vloeistofniveau er omheen. Er 
bestaand een verband tussen de doorsnede van de buisjes en de 
snelheid waarmee het water omhoog stijgt. Naar mate de buisjes 
fijner worden zal het water ook hoger stijgen. De kleine buisjes die 
gebruikt worden om de capillaire werking aan te tonen worden ook 
wel capillairen genoemd.

Omdat planten water opnemen, absorberen hun bladeren ook de 
kleur van dat water. Dit staat bekend als het capillaire effect, waarbij 
het water in de kleinste buisjes van de plant terechtkomt. Dit gebeurt 
met bloemen, gras en zelfs bomen.

Capillariteit of een capillaire werking is een natuurkundig verschijnsel. 
De capillaire werking ontstaat bijvoorbeeld wanneer men een dun 
waterbuisje bovenop een wateroppervlak plaatst en het water in 
het kleine buisje hoger stijgt dan het vloeistofniveau er omheen. Er 
bestaand een verband tussen de doorsnede van de buisjes en de 
snelheid waarmee het water omhoog stijgt. Naar mate de buisjes 
fijner worden zal het water ook hoger stijgen. De kleine buisjes die 
gebruikt worden om de capillaire werking aan te tonen worden ook 
wel capillairen genoemd.

Meer proefjes ?
Surf naar www.wetenschappeleuk.be

Kleurrijke 
kool
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Sterren en kometen

Onze Melkweg lijkt met het jaar zwaarder te worden.

Bij het inventariseren van de hoeveelheid gas die onze Melkweg in en 
uit stroomt, is ontdekt dat er geen sprake is van een evenwicht. Op 
basis van gegevens van de Hubble-ruimtetelescoop zijn astronomen tot 
de conclusie gekomen dat er meer gas binnenkomt dan dat er uitgaat. 
De instroom bedraagt ruim een halve zonsmassa per jaar, de uitstroom 
ongeveer een zesde zonsmassa per jaar. 

Duidelijk was al dat ons sterrenstelsel zuinig omgaat met zijn gas. Deze 
kostbare grondstof voor de vorming van nieuwe sterren wordt voortdurend 
gerecycled. Het gas dat bij supernova-explosies en in de vorm van hevige 
sterrenwinden de Melkweg uit wordt geblazen, komt uiteindelijk weer terug 
en kan dan weer worden gebruikt om nieuwe sterren te laten ontstaan.

 

Meer gas

Verrassend genoeg blijkt uit gegevens van Hubble’s Cosmic Origins 
Spectrograph echter dat er meer gas terugkomt dan er wordt 
uitgestoten. Waar dat extra gas vandaan komt, is raadsel- 
achtig. Astronomen vermoeden dat het uit de intergalac-
tische ruimte afkomstig is. Een andere bron van gas zouden 
de kleine sterrenstelsels kunnen zijn die als satellieten om 
de Melkweg zwermen.

Het is echter ook denkbaar dat de nu vastgestelde gas-
boekhouding niet klopt. Bij het onderzoek is namelijk al-
leen gekeken naar de hoeveelheid koel gas. Maar ook 
heter gas zou een rol kunnen spelen. 
 

bron en foto’s:  
https://www.allesoversterrenkunde.nl

Cosmic Origins Spectrograph
COS
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Zelf aan de slag!
Doe 2 eetlepels warm water in een kom, samen met een 
halve theelepel borax. Roer nu net zolang totdat de borax 
begint op te lossen. Voeg als laatste de voedingskleurstof 
en/of glitters aan het mengsel toe als je wil dat de stuiterbal 
een andere kleur dan wit krijgt.

Doe nu 1 eetlepel alles lijm en een halve eetlepel maïzena 
in het potje en roer ze door elkaar. Voeg er daarna 1 
theelepel van de mix uit het eerste bakje aan toe. Laat het 
mengsel zo – zonder te roeren – 10 tot 15 seconde staan 
om de ingrediënten op elkaar in te laten werken. 
Daarna mag je de ingrediënten mengen. Roer net zolang 
totdat het bijna niet meer te doen is. Je zult vanzelf merken 
wanneer het klaar is, want het wordt een klonterige en 
kleverige massa. 

Op dat moment haal je de klomp uit de kom en draai je het tussen je 
handen tot een bal. Het zal eerst aanvoelen als kleverige troep, maar 
daarna snel stollen. Je moet je bal dus snel kneden. Zodra de stuiterbal 
goed hard geworden is, is hij klaar om er mee te stuiteren en te spelen
Bewaar het balletje in afgesloten bakje en was je handen 
goed als je ermee hebt gespeeld. 

Een woordje uitleg
Normaal is een stuiterbal gemaakt van rubber. Rubber is 
‘viscoelastisch materiaal’, dat betekent dat het materiaal voor 
een deel elastisch en voor een deel visceus (vloeibaar) is. Het 
balletje kan stuiteren door de elastische eigenschap van rubber. 
Daardoor wordt de bal weggeduwd als hij de grond of een ander 
hard oppervlak raakt. Het goedje waarvan jij de stuiterbal hebt 
gemaakt, is eigenlijk ook viscoelastisch.
Voor meer toffe wetenschappelijke experimenten, surf je naar  
www.wetenschapmoetjedoen.be 

 
Je wist vast niet dat je dat zelf 
kon maken, maar toch is het zo, 
een echte stuiterbal maak je 
makkelijk zelf. 

Vraag voor dit experiment de 
hulp van een volwassenen 
omdat je voor dit proefje 
borax, ook wel natriumboraat 
of natriumtetraboraat genoemd, 
nodig hebt. Deze kan je online 
bestellen. 

 
Wat heb je nodig?
Kom en een potje

Warm water
Borax
Witte lijm
Maïszetmeel
Voedingskleurstoffen
Glitters
Thee- en eetlepel

Iedereen houdt  
van stuiterballen  
maar hoe cool is  
het om je eigen 

stuiterbal te  
maken !!

BORAX: Eet het niet op, gebruik het niet 
op oppervlakken waar eten wordt bereid en 
draag handschoenen bij gebruik.
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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: Tjebbe Heyman  
Gefeliciteerd met je prijs!  

Welk spreekwoord zoeken 

we? Veel succes.



www.natuurenwetenschap.be! 

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

Natuur en Wetenschap is 

erkend door de Vlaamse  

Gemeenschap en is opge-

nomen binnen het actieplan 

Wetenschapsinformatie en  

Innovatie, een initiatief van de 

Vlaamse Overheid. 

Volgende keer ... 

Voorstelling 

zomerkampen 
2020

Alles wat je 
moet weten over de 

wetenschappelijke 
wedstrijden

Meer leuke 
proefjes


