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Fractals 
Voordat we het over de kunst met fractals kunnen hebben, zullen we eerst kijken naar wat 
een fractal is. Ik zal dat doen zonder de wiskundige formules die erachter zitten, maar 
uitsluitend met plaatjes. En die zijn vaak al mooi van zichzelf! 

Wat is een fractal? 
Om het principe van het maken van een fractal te laten zien, gebruik ik een bekende fractal: 
de Koch-kromme. De Koch-kromme ontstaat door een lijnstuk in drie gelijke stukken te 
verdelen en het middelste stuk te vervangen door twee stukken met gelijke lengte. Zie stap 
0 en stap 1 hieronder. 

 
 stap 0 stap 1 

Vervolgens wordt dezelfde procedure herhaald op elk van de vier lijnstukjes die zo ontstaan 
zijn, waarmee in stap 2 zestien lijnstukjes ontstaan. Dezelfde procedure wordt herhaald bij 
de stappen 3 t/m 7. 

 
 stap 2 stap 3 

 
 stap 4 stap 5 

 
 stap 6 stap 7 

Bij stap 7 zijn de afzonderlijke lijnstukjes al nauwelijks meer te onderscheiden en lijkt er een 
vloeiende kromme ontstaan te zijn. De “echte” Koch-kromme is er pas wanneer de 
procedure oneindig vaak is toegepast. 

Eigenschappen van fractals 
Fractals hebben bepaalde eigenschappen. We nemen er een aantal even door. 
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Volgorde van de stappen 
Bovengenoemde procedure kun je ook zien als het toepassen van stap 1 op alle lijnstukjes 
van een voorgaande stap. Om stap 4 te maken, pas je stap 1 toe op elk lijnstukje van stap 3. 

 
Maar je zou net zo goed stap 4 kunnen maken door stap 3 toe te passen op stap 1, of door 
stap 2 toe te passen op zichzelf. 

     
 
Dit volgorde-principe geldt voor alle mogelijke fractals. 

Totale lengte van de kromme 
Stel nu, dat het lijnstuk bij stap 0 een lengte 1 heeft, hoe lang is dan de lengte van de Koch-
kromme bij stap 7? Bij stap 1 hebben we vier lijnstukjes met elk een lengte van , wat een 
lengte  geeft. 
Bij stap 2 wordt elk van de vier lijnstukjes van  weer verdeeld drie gelijke stukken, die dan 
elk een lengte van  hebben. In totaal zijn dit  lijnstukjes. Dat geeft een totale 
lengte van . 
Op gelijke manier vind je als totale lengte bij stap 7: . 
De lengte van de “echte” Koch-kromme is . Dat is opmerkelijk: over een afstand 1 
wordt een oneindig lange lijn opgevouwen! 

Oppervlakte onder de kromme 
Je kunt ook eens kijken naar de grootte van de oppervlakte onder de Koch-kromme. Van een 
aantal stappen zie je hieronder de plaatjes: 

  
 stap 1 stap 2 

 
 stap 3 stap 7 

1
3

4
3

1
3

1
9 4 × 4 = 16

16
9 = 4

3 × 4
3 = ( 43 )

2

( 43 )
7 = 16384

2187 ≈ 7,49
( 43 )

∞ = ∞
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Zonder berekeningen te maken zien we direct dat de oppervlakte onder de kromme beperkt 
blijft. De oppervlakte onder de oneindig lange lijn is dus niet oneindig groot! 

Dimensie 
De Koch-kromme is een voorbeeld van een fractal. Deze term duidt op het feit dat de 
dimensie van de Koch-kromme niet een geheel getal is, maar een fractie daarvan. Hoe zit 
dat? 
Een lijn heeft één dimensie, een vlak heeft twee dimensies en de ruimte heeft drie 
dimensies. Voor een lijnstuk geldt, dat wanneer je die lengte drie keer zo klein maakt, je  
van die stukjes nodig hebt om dezelfde lengte krijgen. 
Als je van een bepaald vlak de lengtes drie keer zo klein maakt, heb je  keer zoveel 
van die kleine vlakjes nodig om weer dezelfde oppervlakte te krijgen. 

 
En als je van een bepaald voorwerp de lengtes drie keer zo klein maakt, heb je  
keer zoveel van die kleine stukjes nodig om weer dezelfde inhoud te krijgen. 
De exponenten boven de verkleiningsfactoren geven dus de dimensie weer. 
 
Bij de Koch-kromme worden de lijnstukken bij elke stap drie keer zo klein, en hun aantal 
wordt vier keer zo groot. Dat aantal is te groot voor één dimensie en te laag voor twee 
dimensies. De dimensie van de Koch-kromme kan berekend worden met de formule van 
Hausdorff en bedraagt ongeveer 1,2619. De betekenis van zo’n waarde kun je zien als: de 
Koch-kromme blijft niet op één lijn, maar vult ook (lang) niet een heel vlak. 

Voorbeelden van fractals 
Voorbeeld 1 
Het eerste voorbeeld is een variant op de Koch-kromme, waarbij in stap 1 de lengte van de 
lijnstukjes 0,48 is. De dimensie van deze fractal is ongeveer 1,8888; dat is bijna 2, dus de 
fractal vult bijna het hele vlak. Dat is in stap 7 al goed te zien. 

     
 stap 1 stap 2 

31

3× 3= 32

3× 3× 3= 33
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 stap 3 stap 7 

Voorbeeld 2 
De lijnstukjes in stap 1 van een fractal bepalen hoe de fractal er uiteindelijk uit gaat zien. Om 
te illustreren dat niet elke fractal een mooi symmetrisch plaatje oplevert, volgt hieronder 
een voorbeeld met in stap 1 een zestal lijnstukjes, die willekeurig zijn neergelegd. 

     
 stap 1 stap 2 

     
 stap 3 stap 4 

Het wordt een grote chaos, die bovendien steeds groter wordt. Dat laatste duidt op een 
dimensie die groter is dan 2. 

Voorbeeld 3 
Tenslotte een fractal waarvan de formule van Hausdorff een dimensie 2 geeft. Dat zou een 
fractal moeten geven die het hele vlak gaat vullen. In stap 2 is echter te zien, dat 
rechtsonder lijnstukjes over elkaar heen vallen. Dat wordt nog erger in stap 3, enz.  
In stap 7 is te zien, dat er grote gaten vallen in de fractal, die dan ook niet vlakvullend is. Het 
is wel een fraai plaatje! 
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 stap 1 stap 2 

     
 stap 3 stap 7 

Vlakvullende fractals 
Dat sommige fractals het hele vlak kunnen vullen, intrigeert mij bijzonder. Aan welke 
voorwaarden moet een fractal voldoen om vlakvullend te zijn? En welke vlakvullende 
fractals kan ik zoal maken? 
Er blijken twee voorwaarden te zijn, om een fractal vlakvullend te maken: 

1. de dimensie moet 2 zijn, en 
2. de lijnstukjes mogen niet elkaar snijden of samenvallen. 

Aan voorwaarde 1 is te voldoen met wat (stevig) rekenwerk. En voorwaarde 2 vereist veel 
orde en regelmaat, veelal in de vorm van symmetrie. 
 
Er twee heel bekende vlakvullende fractals, die ik hieronder ga laten zien. 
De eerste heeft ook een naam: Terdragon. Stap 1 bestaat uit drie even lange lijnstukken, die 
een hoek van 60° met elkaar maken. 
Het kleurgebruik maakt het eenvoudiger om bij elke stap drie verkleinde kopieën van de 
voorgaande stap te herkennen. Dit maakt ook duidelijk, dat bij elke stap de fractal zichzelf 
raakt in de hoekpunten en dat de lijnstukjes elkaar nergens snijden of overlappen. Ook blijkt 
hieruit, dat de fractal een lange doorlopende lijn is, die de hele figuur doorloopt. 
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 stap 1 stap 2 

     
 stap 3 stap 4 

     
 stap 5 stap 6 

     
 stap 7 stap 8 

 
Een tweede voorbeeld van een vlakvullende fractal is de 5-Dragon, en werkt met vierkanten. 
Ook hier worden weer kleuren gebruikt om de vijf gedeeltes van de fractal te benadrukken 
en om zichtbaar te maken dat de lijnstukjes elkaar niet snijden of overlappen. 
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 stap 1 stap 2 

     
 stap 3 stap 4 

     
 stap 5 stap 6 

 
Er is veel onderzoek gedaan naar vlakvullende fractals. Bij al deze onderzoeken liggen de 
hoekpunten van de fractals op driehoekige of vierkantige roosters, zoals in bovenstaande 
voorbeelden. 
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Nieuwe vormen van vlakvullende fractals 
Ik heb een drietal nieuwe fractals gevonden, waarbij de hoekpunten van de lijnstukjes niet 
op een rooster liggen. Alle drie fractals zijn vlakvullend. 

Eend-kromme 
De eerste fractal noem ik Eend-kromme, vanwege de gesloten vorm die in stap 3 voor het 
eerst zichtbaar wordt. Deze figuur lijkt op een eend die in het water zwemt: de Eend-figuur. 
 
Omdat het blauwe lijnstuk in stap 1 wat langer is dan de andere twee, zie je dit middelste 
gedeelte in alle volgende stappen een iets grotere kopie van de voorgaande stap krijgen. Dit 
geeft een steeds grotere verscheidenheid aan lengtes van lijnstukjes en dus ook van groottes 
van de Eend-figuren. 
Ook hier zie je duidelijk dat de lijnstukjes elkaar nooit snijden of overlappen. 

     
 stap 1 stap 2 

     
 stap 3 stap 4 

     
 stap 5 stap 6 
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 stap 7 stap 8 

     
 stap 9 stap 10 

Eend-figuur 
De Eend-figuur is een bijzondere figuur, omdat die –zoals in de Eend-kromme te zien is– op 
een aantal manieren precies in en tegen elkaar passen, ook bij verschillende groottes. Een 
nadere beschouwing is dan ook op zijn plaats. 
 
De Eend-figuur bestaat uit vier gelijkbenige en gelijkvormige driehoeken. Alle zijden waarvan 
je vermoedt dat ze even lang zijn, zijn inderdaad even lang en ook nog evenwijdig aan elkaar. 
Dat geldt trouwens voor alle lijnstukjes in de bovenstaande fractals, zelfs over de stappen 
heen. Zo is het langste lijnstukje in stap 4 even lang als en evenwijdig aan het kortste 
lijnstukje in stap 2; en dat geldt ook voor stap 6 en 3, voor stap 8 en 4, enz. 

     

Vogelnestjes 
De tweede fractal noem ik Vogelnestjes, vanwege de gesloten vormen die in stap 2 voor het 
eerst zichtbaar worden. Het ene figuur lijkt op een zittende vogel en het parallellogram is 
het nestje. 



 

  naar kunst  

10 

De stap 1 van deze fractal bestaat uit vijf lijnstukjes. De verhouding tussen de lengtes van de 
korte en lange lijnstukjes is dezelfde als bij de Eend-kromme. 

     
 stap 1 stap 2 

     
 stap 3 stap 4 

     
 stap 5 stap 6 

Het is weer wonderlijk om te zien hoe deze figuren precies in elkaar passen! 
Ook opvallend is dat de contouren van de Eend-kromme heel erg lijken op die van de 
Vogelnestjes. 

Titanics 
De derde fractal noem ik Titanics, vanwege een van de gesloten vormen die in stap 2 voor 
het eerst zichtbaar worden. Dit figuur lijkt op een zinkende Titanic. 
De stap 1 van deze fractal bestaat uit zeven lijnstukjes. De lengte van lange lijnstukjes is 
twee keer die van de korte. 



 

 Van fractals   

11 

     
 stap 1 stap 2 

     
 stap 3 stap 4 

 
stap 5 

Vanaf stap 3 blijven er steeds andere vormen toegevoegd worden. Een wonderlijke fractal! 
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Spelen met de nieuwe fractals 
Waar het spelen begint, ontstaat de kunst… 

Met de Eend-kromme 
Ik ben eerst met de Eend-kromme aan de slag gegaan. Ik wil weten of ik fractals zodanig aan 
elkaar kan leggen dat ik een heel vlak kan vullen. 
Omdat elke stap bestaat uit drie kopieën van voorgaande stap, is het mogelijk om links en 
rechts extra kopieën aan een fractal te plakken. Dat heb ik in onderstaande figuur bij stap 4 
gedaan. 

 
 
Vervolgens heb ik drie van deze rijen boven op elkaar geplakt. Dat past niet precies: er 
overlappen lijnstukjes en ik heb ook lijnstukjes moeten toevoegen. De hand van de 
kunstenaar… 

 
 
Vervolgens heb ik de Eend-figuren in deze nieuwe “fractal” een kleurtje gegeven, aan de 
hand van de grootte en de oriëntatie van die figuur. 
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Dit kan ook met stap 5 van de Eend-kromme: 

 
En met stap 6: 
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Met de Eend-figuur 
Ik vind dit al een mooi resultaat, maar de fantasie wil meer… 
De vele Eend-figuren van dezelfde grootte bij elkaar op een hoop stemt mij ontevreden. Kan 
dat niet anders? Ik ben losse Eend-figuren aan elkaar gaan passen, zodanig dat ik een 
symmetrisch figuur krijg, die zich naar alle kanten kan herhalen. 
De mooiste resultaten laat ik hier zien. 
 
Met drie verschillende groottes van de Eend-figuur: 
 

 
 
Met vier verschillende groottes: 
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Met vijf verschillende groottes: 
 

 
 
 
Al die symmetrie is mooi, maar kan het ook willekeurig? Ja, hoor! 
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Met de Vogelnestjes 
Wat met de Eend-kromme kan, kan ook met de Vogelnestjes. Eerst weer stap 4 links en 
rechts verlengen met kopieën van stap 3: 
 

 
 
En vervolgens drie van deze rijen op elkaar plakken: 
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Daarna inkleuren zoals een wiskundige zou doen: 
 

 
 
Dezelfde procedure met stap 5 van deze fractal levert het volgende plaatje op: 
 

 
 
Maar dat kan natuurlijk ook anders… 
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Bijvoorbeeld: plak eerst een foto van een stukje wollen tapijt achter het rooster. 
 

 
 
En geef dan elk vakje in het rooster een kleur, overeenkomstig met de gemiddelde kleur van 
dat vakje. 
 

 
 
Van nabij ziet dat eruit als een bijzonder rooster met heel diverse inkleuring. Van veraf ziet 
dat eruit als een stukje wollen tapijt. 


