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Geachte leden van het RNG, 
Ik wil u graag nogmaals attent maken op het feit dat de lezingen met ingang van het 
seizoen 2016-2017 zullen plaatsvinden op dinsdagavond van 19:30 tot 21:30u. 
(doorgaans 3e dinsdag van de maand). 
 
Uitnodiging tot het bijwonen van de voordracht op: 
Dinsdag 25 oktober 2016 (4e dinsdag van oktober) om 19.30 uur in het gebouw van 
het Erasmiaans Gymnasium, Wytemaweg 25 in Rotterdam. 
 
Spreker: Prof. dr. C.K. Hemelrijk (Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, 
Rijksuniversiteit van Groningen) 
Prof. dr. C.K. Hemelrijk is hoogleraar aan de faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen, Rijksuniversiteit van Groningen met als expertise zelforganisatie 
van sociale systemen. 
 
Titel lezing: “Spreeuwenzwermen: hun vormen, interne stabiliteit en ‘waves of 
agitation’”   
Het mysterie van spreeuwenzwermen betreft de coördinatie van de vogels die deel 
uitmaken van de zwerm en de wijze waarop hun gemeenschappelijke gedrag kan leiden 
tot zulke wonderlijke veranderingen in zwermvorm en –dichtheid. 
Deze fascinerende vraag kan worden beantwoord door de toepassing  van 
computermodellen op empirische waarnemingen. 
Gedetailleerde metingen in de praktijk zijn uitgevoerd op verschillende parameters, 
zoals de zwermvorm, de mate van beweging van individuen in de zwerm, en op de 
collectieve reactie op een aanvaller door middel van een zogenoemde wave of 
agitation.  
De wave of agitation is zichtbaar als een donkere band die door de zwerm golft van de 
roofvogel af. 
In de voordracht zal een aantal combinaties van deze waarnemingen en gegevens 
worden besproken. Dit zal gebeuren aan de hand van een simulatiemodel gebaseerd 
op zelforganisatie, StarDisplay, omdat de zwermen op veel aspecten overeenkomsten 
vertonen. 
Het model simuleert bewegende individuen die vliegen volgens fixed-wings 
aerodynamics, die reageren op de individuen vlakbij en proberen dichtbij hun 
slaapplaats te blijven. 
We zullen laten zien dat vluchtgedrag de zwermvorm beïnvloedt, het vermijden van 
botsingen de bewegingen in de zwerm en het plotseling zijwaarts draaien de kern is van 
agitation waves. 
 
Volgende sprekers: 
Dinsdag 29/11 19.30u: Prof. Ossendrijver “Jupiter onderzocht door Babyloniërs” 
Dinsdag 20/12 19.30u: Dr. Sebastiaan de Vet UvA “planetaire Geomorfologie” 
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