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  LES 1    D E  H U I D  VA N  P L A N T E N  E N  D I E R E N

De huid van een boom of plant wordt een bast genoemd. De bast bestaat uit een zachte laag 
van sponzige cellen die het voedsel transporteren van de bladeren naar de andere delen van 
de boom. Om de zachte laag heen zit een harde laag van dood weefsel (kurk) dat het levende 
weefsel van de stam en de takken van de bomen beschermt. Deze harde laag wordt de schors 
genoemd. Elke boomsoort heeft een eigen patroon waaraan je de soort kunt herkennen. Eiken 
hebben bijvoorbeeld een ruwe schors, beuken een gladde. Sommige bomen, zoals platanen, slaan 
afvalstoffen op in hun schors, die ze vervolgens geleidelijk afstoten, alsof ze vervellen.

Ook dieren hebben, net als bomen, verschillende huidsoorten. Hun huid beschermt hen tegen 
roofdieren en tegen ernstige hitte of kou. De huid van vogels is bedekt met veren. Veren zijn heel 
geschikt voor vliegende dieren, omdat ze bijzonder licht van gewicht zijn. Een dicht verenpak 
geeft een uitstekende isolatie tegen de kou. Door de dakpansgewijze ligging van de dekveren 
wordt de huid van de vogel in de regen niet nat: het water loopt eraf. Zoogdieren hebben vaak 
een behaarde huid. Haren hebben een isolerende werking doordat er een laagje lucht tussen blijft 
zitten. Veren en haren bestaan uit hoornstof, dat wordt gevormd door de opperhuid.
Wanneer een dier in de rui is, verliest hij een (groot) deel van zijn haren. De haren die ervoor in 
de plaats komen, kunnen een andere kleur hebben. Bij sommige dieren gaat dat heel geleidelijk. 
Ze veranderen in een periode van een aantal jaren langzaam van kleur: hun vacht krijgt een 
volwassen kleur. Andere dieren hebben in de winter een dikke wittige vacht en in de zomer een 
dunnere bruinachtige. Deze aanpassing van kleur is nodig, omdat ze anders met hun donkere 
haren te goed zichtbaar zouden zijn in de sneeuw, terwijl witte haren juist te veel zouden opvallen 
wanneer er geen sneeuw meer is.

Reptielen, zoals hagedissen, krokodillen, schildpadden en slangen, hebben een geschubde 
huid. Schildpadden hebben tevens een schild, dat hen beschermt tegen roofdieren. De huid is 
opgebouwd uit beenplaatjes, die dakpansgewijs of naast elkaar liggen en met hoorn overdekt zijn. 
De geschubde huid voorkomt dat de reptielen uitdrogen als ze in de zon liggen om op te warmen.
Zo’n harnas van schubben biedt dus de nodige voordelen, maar heeft ook een groot nadeel. Het 
groeit niet mee met het dier. Daarom moeten reptielen, en ook insecten met een geschubde huid, 
regelmatig hun huid afwerpen en vervangen door een groter. Sommige dieren vervellen hun hele 
leven door, andere slechts een paar keer.
Ook vissen hebben een geschubde huid, maar zij hoeven niet te vervellen. De schubben van een 
vis groeien heel geleidelijk met hem mee. Op hun schubben ligt een slijmlaag. De huid beschermt 
vissen tegen uitdroging.

Amfi bieën zijn dieren die zowel in het water als op het land leven. Ze zijn koudbloedig. Een groot 
deel van hun ademhaling vindt plaats via hun dunne, gladde huid, ondanks dat ze longen bezitten. 
Vlak onder de huid liggen bloedvaten die de zuurstof rechtstreeks uit de buitenlucht of het water 
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opnemen. Kikkers ademen door de huid en via de longen. Padden, die veel op kikkers lijken, 
ademen alleen via de longen. De slijmklieren zetten een slijmlaag af op de huid, die beschermt 
tegen uitdroging bij verblijf op het land. De meeste amfi bieën hebben een giftige huid, die hen 
wapent tegen vijanden.

Veel dieren werpen in bepaalde stadia van hun leven hun huid af. Ongewervelde dieren, zoals 
spinnen en schaaldieren, moeten dit doen om te kunnen groeien. Slangen en hagedissen stropen 
in één keer hun hele huid af. Krabben en kreeften werpen tijdens dit proces hun harde buitenste 
skelet af. Dit skelet is gemaakt van chitine. Vaak duurt het enkele uren voordat het nieuwe skelet 
hard is. De delen van het skelet zitten met een soort scharniertjes aan elkaar: de geleding. Daarom 
noemen we deze dieren ook wel geleedpotigen.

  LES 2    D E  H U I D  VA N  D E  M E N S

De huid is de buitenkant van het lichaam. Het is het grootste orgaan van het lichaam en beslaat 
ongeveer 1,5 m². Je voelt ermee en je kunt er kou en warmte mee opmerken. Het is een bijna 
waterdichte bedekking van je lichaam. De huid maakt, onder invloed van zonlicht, vitamine D aan. 
Dat heb je nodig voor sterke botten en een sterk gebit. Mensen die niet voldoende buiten komen, 
kinderen en ouderen maken zelf niet genoeg vitamine D aan. Zij kunnen dan pilletjes met vitamine 
D slikken om het tekort aan te vullen.
De huid bestaat uit verschillende lagen: de opperhuid, de lederhuid en het onderhuids 
bindweefsel. De buitenste laag, de opperhuid, is 0,1 tot 1 millimeter dik. Hij wordt bedekt met een 
hoornlaag van dode cellen die onophoudelijk afschilferen. Om de opperhuid te beschermen vormt 
zich op plaatsen, waar veel wrijving is, een laagje eelt. De huid wordt daar harder, waardoor hij 
minder snel beschadigt.
Onder de opperhuid zit de lederhuid. Deze is 4 tot 10 keer dikker dan de opperhuid. In deze laag 
zitten bloedvaten die de temperatuur regelen (door uit te zetten om af te koelen, of door samen te 
trekken om warmte te behouden). In de huid zitten ook talgkliertjes, die de huid vettig en soepel 
houden. Verder bevat de huid zweetkliertjes.
De huid van de mens beschermt tegen weer en wind. Bij hitte ga je zweten. Het zweet dat 
verdampt, zorgt voor afkoeling. Bij kou gaan de haartjes van je huid rechtovereind staan: 
kippenvel! De haartjes proberen zo een laagje warme lucht vast te houden. Ook de vetlaag onder 
de huid zorgt voor isolatie.
De huid beschermt ook tegen gevaarlijke stoffen. Deze kunnen niet zomaar binnendringen. 
Behalve als je een wondje hebt. Dan kunnen bacteriën naar binnen en een ontsteking 
veroorzaken.

Andere functies van de huid zijn: met behulp van zenuwen waarschuwen voor gevaar (in de 
lederhuid liggen de warmte-, koude-, druk- en tastzintuigen), het verhinderen van uitdroging en 
beschermen tegen straling van zonlicht door middel van pigmentvorming.
De huid – en ook het haar – wordt gekleurd door verschillende typen pigmenten. Alle mensen 
hebben ongeveer evenveel pigmenten in hun huid. De pigmentcellen liggen onder de opperhuid. 
De activiteit van de pigmentcellen bepaalt de huidkleur. Een blanke huid heeft de minst actieve 
cellen; in een Aziatische huid zijn ze wat actiever; in een zwarte huid zijn ze groter en erg actief. 
Hoe actiever de pigmentcellen, hoe beter je huid beschermd is tegen de zon. Mensen met een 
donkere huid hebben daarom een zonnebrandolie met een minder hoge beschermingsfactor nodig 
wanneer ze in de zon gaan zitten. Mensen met een heel lichte huid, waarbij de pigmentcellen 
dus minder actief zijn, zullen sneller last hebben van zonnebrand en hebben daarom een hoge 
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beschermingsfactor nodig. Mensen en dieren die helemaal geen pigmentcellen in hun huid en 
haar hebben, noemen we albino’s. Zij moeten dus erg goed oppassen in de zon.

  LES 3    S T E R K E  V O R M E N

Bij veel constructies die je in de omgeving tegenkomt, zijn vaak dezelfde principes gebruikt om 
het bouwwerk steviger te maken: door middel van driehoeken en/of profi elen. In beide gevallen 
krijg je door de hoeveelheid materiaal te beperken een optimale stevigheid. Een speelgoed- of 
boodschappenkrat is een mooi voorbeeld van het gebruik van profi elen. In het algemeen zitten 
er nogal wat gaten in zo’n krat, terwijl het toch heel stevig is. De wanden van de krat worden 
gevormd door stroken plastic die loodrecht op elkaar zijn gezet.
Ook in gebouwen wordt gebruik gemaakt van profi elbalken. Misschien zijn ze in het klaslokaal 
wel te zien. De doorsnede van zo’n balk heeft dan de vorm van een H, een U of een L. Om 
constructies lichter te maken, worden niet alleen profi elen maar ook holle buizen of pijpen 
gebruikt. Een holle buis of pijp is steviger dan een massieve pijp met hetzelfde gewicht.

Gewicht en stevigheid spelen een grote rol bij de bouw van een brug. Een brug moet licht en toch 
stevig zijn. Het gewicht mag niet te groot zijn, omdat de brug anders onder zijn eigen gewicht zou 
bezwijken. Maar hij moet wel zo stevig zijn dat hij nog wat extra gewicht kan dragen. Ook is een 
zekere stabiliteit belangrijk. De eerste de beste windvlaag mag hem niet al te veel laten wiebelen. 
Dat vraagt om een doordachte constructie.
De eenvoudigste brug is natuurlijk een vlakke plaatbrug die als een rechte plank over het water 
ligt. Het gebruik van driehoeken komt het meest tot uiting in de vakwerkbrug. Veel spoorbruggen 
zijn vakwerkbruggen. Die bestaan uit een aantal aan elkaar bevestigde driehoeken van metaal.
In boogbruggen wordt gebruikgemaakt van het principe dat een boog stevig is. Daarbij kan de 
boog zowel boven als onder het brugdek zitten. In zijn eenvoudigste vorm is het brugdek zelf een 
boog. Voetgangersbruggen hebben vaak zo’n boogconstructie. Als de boog boven het brugdek zit 
en het brugdek hangt aan kabels, noemen we het toch een boogbrug.
Bij een hangbrug hangt het brugdek aan kabels die vastgemaakt zijn aan opstaande palen of 
pylonen.

Niet alleen in bruggen, ook in gebouwen komen vaak ronde vormen voor. Oude kerken hebben 
vaak ramen die rond van boven zijn. Ze hebben een halvemaanvormige boog die uitloopt in een 
rechthoekige onderkant. Zo’n rondboog is vrij eenvoudig te maken. Lastiger, maar steviger is de 
spitsboog. Een spitsboog is een boog die gevormd wordt door twee cirkelbogen die in de top bij 
elkaar komen in een (enigszins) spitse punt. Een spitsboog zie je vaak in kerken en kathedralen, 
zowel in de constructie van het dak, als bij de ramen.
Bij veel constructies wordt de driehoek als grondvorm gebruikt. Driehoeken zijn vormvast; 
een vierkante of rechthoekige vorm is veel makkelijker te vervormen dan een driehoek. 
Driehoeksconstructies zien we in klimrekken, bruggen, sommige tafels (kruis), vakwerkhuizen, 
autoframes enzovoort.

Een bouwwerk waarin veel van de principes uit deze les terugkomen, is de Eiffeltoren in Parijs 
(driehoeken, profi elen, boogconstructies). De Eiffeltoren is gebouwd voor de wereldtentoonstelling 
in 1889 in Parijs. Hij is 300 meter hoog (inclusief antennes zelfs 321 meter) en is helemaal van ijzer 
gemaakt. Rekening houdend met de grootte is de Eiffeltoren een buitengewoon licht bouwwerk. 
Als je de Eiffeltoren zou verkleinen totdat hij 30 centimeter groot was, zou hij maar 7 gram wegen, 
zo zuinig is er met het ijzer omgegaan. Je kunt zeggen dat de Eiffeltoren het lichtste bouwwerk ter 
wereld is.
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Vele malen ouder dan de Eiffeltoren, zijn de piramides die bijvoorbeeld in Egypte te vinden zijn. 
De oudste bewaarde piramide is de trappiramide van Djoser in Sakkara (ca. 2700 voor Christus). 
Piramides zijn spits toelopende bouwwerken met aan alle vier de zijden een driehoeksvorm. 
De driehoeken zijn gemaakt door blokken steen trapsgewijs te stapelen. Daarna zijn de vier 
trapvormige zijkanten opgevuld zodat er gladde vlakken zijn ontstaan. De hoogste (en bekendste) 
piramide ter wereld is 137 meter hoog: de piramide van Cheops. Hij staat al meer dan 2000 jaar.
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