
70

Bomen hebben het toch maar mooi voor 
elkaar. Beschadigingen aan de stam of 
aan takken kunnen ze zelf herstellen, 
zonder dat daar iets of iemand voor 
nodig is. Inmiddels zijn deze repara-
tietrucs uit de natuur ook in de niet-
levende wereld opgepikt, in de vorm 
van zichzelf herstellende materialen.

Al duizenden jaren lang is de materiaal-
kunde er op gericht om materialen sterker 
en beter te maken. ‘Beter’ in de traditione-
le betekenis van ‘verbeterd’, met het doel 
om een zo optimaal mogelijk materiaal te 
ontwikkelen dat aan de (steeds hoger wor-
dende) eisen van de beoogde toepassing 
tegemoet komt. Maar ook om beschadiging 
van het materiaal tijdens gebruik zoveel 
mogelijk te voorkomen. Dit gebeurt door 
het maakproces te optimaliseren: zorg dat 
je bij aanvang zo min mogelijk defecten 
in het materiaal inbouwt. Tijdens gebruik 
hebben deze ‘traditionele’ materialen de 
onhebbelijke eigenschap dat ze voor-
bij een bepaalde mechanische belasting 
een blijvende beschadiging ondergaan, 
bijvoorbeeld in de vorm van scheuren 
en later breuken. Periodieke - vaak dure 
- inspecties zijn noodzakelijk om de ont-
wikkeling van deze schade te controleren.

Betere materialen maken ...
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Je kunt materialen ook ‘beter maken’ in 
de zin van ‘herstellen’. Het idee hierach-
ter is dat beschadiging van een materiaal 
geen probleem hoeft te zijn, als dit ma-
teriaal maar het vermogen bezit om deze 
defecten zelf te repareren. Het streven 
is dus niet zozeer naar steeds sterkere 
materialen, maar naar een optimum tus-
sen sterkte en zelfherstellend vermogen.
Zelfherstellende materialen heb-
ben inmiddels een revolutie in ma-
terialenland teweeg gebracht.

Als je een materiaal zelfherstellend wilt 
maken moet je ervoor zorgen dat ontstane 
defecten - bijvoorbeeld scheuren - min of 
meer spontaan, zonder inwerking van bui-
tenaf, verdwijnen. Eigenlijk vul je de lege 
ruimte van het defect op met ‘iets’ waardoor 
het materiaal weer net zo goed is als voor 
de beschadiging. En dat ‘iets’ moet uit het 

materiaal zelf komen! Zelfherstellen is een 
kwestie van detecteren en repareren. Het 
materiaal moet ‘voelen’ dat er een bescha-
diging is, en daarop reageren. Bij voorkeur 
is de beschadiging zelf deze ‘voeler’, net 
als een snee in je vinger die er uiteindelijk 
voor zorgt dat de wond stopt met bloeden.

In de praktijk betekent dit dat je een klein 
gedeelte van het materiaal op de één of an-
dere manier naar het defect laat bewegen 
om dit op te vullen. Maar dat is nog niet 
alles. Want als het ‘herstellende middel’ bij 
het defect is aangekomen moet het zijn 
‘herstellende werking’ uitvoeren - bijvoor-
beeld twee oppervlakken van een scheur 
weer met elkaar verbinden - en daarna 
niet meer verder bewegen. Deze ‘her-
stellende werking’ kun je bijvoorbeeld tot 
stand brengen door met de temperatuur te 
spelen, of met een (uithardende) reactie.

Het herstel bij bomen bestaat uit 
twee achtereenvolgende stappen. 
Onmiddellijk nadat een wond ont-
staat treedt een afgrendelingsproces 
in werking waardoor schadelijke mi-
cro-organismen via de wond niet ver-
der in de boom kunnen doordringen. 
Deze tijdelijke bescherming wordt op-
gevolgd door groei van nieuw weef-
sel op de plaats van de wond, zodat 
na enige tijd de oorspronkelijke lang-
durige bescherming weer op orde is.

... of materialen beter maken?


