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In de VS is een heftig debat gevoerd over 
een nieuwe natuurbeschermingsstrategie 
voor de 21e eeuw: de new conservation. 
Voorstanders hiervan vinden cultuur-
landschappen belangrijk en willen in 
zee met het kapitalisme. Deze strategie 
is aangevallen door prominente 
‘traditionele’ natuurbeschermers die 
het gaat om pure natuurgebieden die 

strikt beschermd moeten worden. Het debat in tijdschriften 
als Conservation Biology wordt gevoerd door enkelingen, 
soms met een scherpe pen. In bredere kring wordt de soep 
niet zo heet gegeten. Daar vind je meer nuance, bleek uit 
een onderzoek onder een grote groep natuurbeschermers. 
Sommigen vinden dat natuur nuttig mag zijn, maar zijn 
tegen banden met grote bedrijven. Anderen vinden een 
biocentrische benadering belangrijk, waarin de natuur 
centraal staat, maar hechten minder aan pure wildernissen. 
Een derde groep steunt de nieuwe natuurbescherming, maar 
vindt menselijk welzijn als doel van natuurbescherming 
minder belangrijk. 

In Nederland is het al een tijd rustig onder natuurbeschermers. 
De laatste oprisping in het natuurdebat ging vooral over een 
staatssecretaris voor natuur (Bleker) die weinig op had met 
natuur. En over de vraag of het rijk nog wel een taak had of 
alles overgelaten kon worden aan provincies en bedrijven. 
Eerder hebben we hier ook wel heftige discussies gehad over 
wildernis versus boerenland. Is de nieuwe wildernis van de 
Oostvaardersplassen nu echte natuur, of blijft het een wat 
groot uitgevallen dierentuin? En kunnen boeren nu wel of niet 
iets betekenen voor de steeds schaarser wordende grutto?

Het lijkt erop alsof alle stromingen in de Nederlandse 
natuurbescherming hun plekje hebben gekregen: de 
echte natuurbeschermers in de nieuwe wildernissen 
van de Oostvaardersplassen, langs de rivieren en in de 
Delta; de natuurbeschermers van het cultuurlandschap 
in geselecteerde landbouwgebieden. Veel vrijwilligers zijn 
enthousiaste beheerders van landschapselementen. Zelfs de 
stad wordt steeds meer ontdekt en omarmt als de natuur van 
de toekomst.

En bijna iedereen is het erover eens dat de natuur in Nederland 
er niet alleen voor zichzelf is, maar dat we die mogen gebruiken 
voor ons welzijn. Omdat de overheid niet genoeg geld heeft om 
alles te beschermen en beheren, mogen bedrijven profiteren 
van de ecosysteemdiensten die de natuur biedt, als ze dan 
maar bijdragen aan het beheer ervan.

Er staan grote uitdagingen voor het Nederlandse landschap: 
klimaatverandering, wateroverlast, verstedelijking, de 
energietransitie met windturbines en verdwijnende 
veenweidegebieden. Het debat kan zomaar weer terugkeren.

Jos Dekker, gastmedewerker Copernicus Instituut en 
hoofdredacteur LANDSCHAP

George Holmes et al., 2016. Understanding conservationists’ perspectives 
on the new conservation debate. Cons. Biol. doi 10.1111/cobi.12811
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Voor de zoveelste keer zit 
ik minutenlang naar mijn 
laptopscherm te staren. Het was 
dit keer geen leeg scherm, zoals 
wanneer ik een redactioneel 
moet schrijven. Nee, er stond een 
opdracht: ik moest twee sterke 
en twee zwakke punten van mijn 
schrijfvaardigheden opschrijven. 
Voor mijn master ben ik 
begonnen aan het schrijven van 

een populair wetenschappelijk artikel en dit formulier 
dient als reflectie. Zo kunnen we checken of we aan het 
eind van dit blok onze zwakke punten hebben kunnen 
verbeteren. Mijn sterke en zwakke punten... Tja, wat zijn 
die eigenlijk?

Al sinds de middelbare school heb ik een liefde voor 
schrijven. Het begon met kleine verslagjes over de 
toneelrepetities, voor de musicaldeelnemers om van 
te genieten. Toen ik de schoolse stoelen verving voor 
collegebanken, heb ik geen seconde getwijfeld om 
eerstejaarscolumnist te worden bij de bioSCOPE. Ik 
schreef daarnaast af en toe voor andere rubrieken en 
ruim een half jaar later werd ik hoofdredactrice van het 
departementsblad. Hoewel ik mij sindsdien meer bezig 
heb gehouden met het verzamelen en het nakijken van de 
artikelen, heb ik het nooit kunnen laten om af en toe ook 
nog wat te schrijven. Ook tijdens mijn minor Journalistiek 
kon ik mijn liefde voor schrijven bevredigen. 

Ik ben bijna altijd gaan schrijven over onderwerpen die ik 
interessant vond. Ik heb me totaal niet bezig gehouden 
met hoe mijn schrijfvaardigheid zich ontwikkelde. Het 
was toch wel bijzonder om er eens bij stil te staan. Toen 
begon ik na te denken: wat zijn eigenlijk de sterke en 
zwakke punten van de bioSCOPE? Dat zou een interessant 
discussiepuntje kunnen zijn om eens met de redactie te 
bespreken. 

Voorlopig doe ik mijzelf genoegen met het idee dat dit 
blad in ieder geval op een aantal punten sterker geworden 
is. Zo hebben wij ons gehouden aan het voornemen om 
vaker interviews in de bioSCOPE te plaatsen (pagina 
7). Ook doen wij ons best om zo veel mogelijk nuttige 
informatie over de studie te verzamelen (pagina 5 en 
11). De bioSCOPE heeft zich echter ook ontwikkeld tot 
departementsblad vol gezellige verslagen (pagina 8, 9, 12 
en 13) en informatieve, biologisch verantwoorde artikelen 
(pagina 6 en 14). De zwakke punten? Daar blijven wij hard 
aan werken! In ieder geval is deze bioSCOPE weer sterk 
genoeg om het gehele departement Biologie wat te lezen 
te geven.

Lees ze!

Judith Korhorn, hoofdredactrice

Sterke en zwakke punten Nieuwe natuurbescherming

| W E T E N S C H A P P E L I J K E  C O L U M N  |



Misschien heb je het wel gehoord op de gangen: dit jaar 
zijn er ongelofelijk veel eerstejaars binnen gekomen. We 
hebben nu welgeteld 258 eerstejaars biologen en 29 MLS 
inschrijvingen. Voorgaande jaren lag dit getal zo rond de 
220 eerstejaars en MLS had nog maar net 30 eerstejaars 
in totaal. Op de eerste introductiedag moesten er meteen 
aanpassingen gemaakt worden om iedereen in de zaal te 
laten passen. Het grote aantal studenten gaat voor wat 
problemen zorgen, maar we blijven positief: er zijn meer 
eerstejaars die geïnteresseerd zijn in onze prachtige studie 
en zij kozen voor Biologie in Utrecht. Dat is toch mooi? 
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Meer eerstejaars dan 
vorig jaar

Grauwe ganzen met jongen. Foto door Akkie Joosse.

De bioSCOPE op Facebook
Het zijn velen niet ontgaan dat de bioSCOPE al lange 
tijd op Facebook te vinden is. Sinds kort is er echter wat 
veranderd! In plaats van een personen-account heeft de 
bioSCOPE nu zijn eigen pagina. Op deze pagina worden 
verschillende updates geplaatst, waaronder de datum 
waarop de nieuwste editie verschijnt. 

Like de bioSCOPE-pagina op Facebook als je op de hoogte 
wil blijven! De pagina is makkelijk te vinden door in de 
zoekbalk @bioSCOPE.Biologie.UU in te vullen.

|  D E PA R T E M E N T S B E R I C H T E N  |

Afgelopen week was de 
introductie van de nieuwe 
master studenten bij 
de Graduate School of 
Life Sciences. We wisten 
dat er mogelijk veel 
studenten zouden komen: 
een stijging tot wel 50% 
binnen de Biologie werd er 

gezegd, maar we merkten er nog niks van. Tot maandag: 
de introductie was afgelopen en een enorme golf aan 
studenten stroomde de wiek (of heet het toch anders) van 
de Microbiologie binnen. Formulieren moesten worden 
ondertekend; toegang tot het GMO registratiesysteem 
geregeld; de lockers, bureaus, procedures, het elektronisch 
labjournaal, alles werd besproken, bovenal de onderwerpen 
voor het onderzoek voor elk van de studenten.

Zo’n grote golf hadden we binnen onze groep nog nooit 
eerder gehad. En eerlijk gezegd, ik vind het geweldig om al 
die nieuwe studenten te zien binnenstromen, elk met zijn 
eigen onderzoeksproject en enthousiasme. Tijdens mijn 
periode als Hoofd Departement ben ik het opleiden van 
studenten nog meer gaan waarderen. De impact die je als 
docent kan hebben is vele malen groter dan de impact die je 
als onderzoeker of bestuurder hebt.  

Niet alleen de instroom bij de masters is geweldig 
toegenomen, ook die in de bachelors. Hoe geweldig is het 
dat studenten voor onze opleidingen kiezen. Tegelijkertijd 
realiseren we ons als bestuur dat er enorm veel van de 
docenten en het onderwijsinstituut wordt gevraagd. Het 
bestuur en het onderwijsinstituut zijn onmiddellijk in actie 
gekomen om te kijken wat de consequenties zijn van de 
hoge instroom. We zullen met de faculteit gaan overleggen 
hoe knelpunten kunnen worden opgelost. We moeten niet 
ondergaan in de grote golf of worden meegesleurd naar een 
gebied waar we niet willen zijn. Maar wat is er nou mooier 
met de tropische temperaturen van deze week dan te kijken 
naar een enorme golf, of nog beter: je door deze golf te laten 
leiden om samen te landen op het strand. 

Han Wösten, hoofd departement Biologie

Een nieuwe golf



De bioSCOPE op Facebook

| B L I K O P D E  W E G  |

Studeren in het buitenland
door Marloes Leeflang

De opleiding Biologie in Utrecht is natuurlijk van hoge 
kwaliteit, maar soms is het nodig om uit te wijken naar 
andere universiteiten buiten Nederland, omdat die net 
dát ene vak bieden wat jou interesseert. Gelukkig zijn er 
veel mogelijkheden om te studeren in het buitenland. 
Op dinsdag 27 september was er daarvoor een speciale 
avond. Mocht je hier niet bij hebben kunnen zijn, wordt 
er hieronder het belangrijkste toegelicht.

Als je in academisch jaar 2017-2018 een semester (6 maanden) 
in het buitenland wil doen, is het belangrijk dat je je nu alvast 
gaat oriënteren en voorbereiden. Gedurende september tot 
en met november zijn er verschillende presentaties vanuit de 
UU die algemene informatie geven over een uitwisseling en 
soms ook dieper in gaan over verschillende werelddelen. Deze 
presentaties zijn erg handig en zorgen er hopelijk voor dat je 
al een selectie kan maken binnen de meer dan 100 mogelijke 
locaties. Kijk op de UU-website voor de specifieke data.

Wanneer je een locatie hebt gekozen, kan je gaan kijken 
naar kosten en financiering. Studeren in het buitenland 
vergt planning, niet alleen qua tijd maar ook wat betreft 
financiën. Sommige landen zijn duurder dan Nederland, 
dus het is belangrijk om te kijken naar extra inkomsten. 
Er zijn een aantal beurzen die bachelor-studenten kunnen 
aanvragen, zoals de Erasmusbeurs of de Yvoor beurs. 
Daarnaast kan je, gezien het een uitwisseling is, gewoon op 
de studiefinanciering of lening rekenen. Belangrijk om te 
weten is dat je als ‘exchange-student’ het collegegeld van de 
UU blijft betalen en niet die van de buitenlandse universiteit 
hoeft te rekenen.
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Wanneer de universiteit en het kostenplaatje duidelijk 
zijn, kan je je aanmelding indienen. Dit gaat via Osiris. 
Hiervoor zijn een aantal dingen nodig: een studieplan, 
motivatiebrief, CV, financieel plan en eventueel een bewijs 
van je taalvaardigheid. Dit moet voor de deadline, namelijk 
1 december!

Er zijn altijd meer inschrijvingen dan plekken per 
universiteit, dus je motivatie is het belangrijkst. Geef aan 
waarom je precies naar die universiteit wilt, vooral motivatie 
voor bepaalde vakken is een groot voordeel. Je zult ook een 
tweede en derde keuze moeten aangeven, voor het geval 
dat je niet naar je universiteit van voorkeur kan. Nadat je 
geselecteerd bent voor een uitwisseling, kan je je aanmelden 
voor de buitenlandse universiteit. Dit moet je zelf via die 
universiteit doen, het gaat niet via de UU. Het kan zijn dat je 
daar nog wordt afgewezen, maar het gebeurt niet vaak.

Daarna rest alleen nog het vertrek te plannen, eventueel 
je kamer onder te verhuren en accommodatie in de nieuwe 
stad te zoeken en te registreren. Er zijn per continent/land 
verschillende international offices die je hierbij kunnen 
helpen en je aan de juiste contactpersonen te verbinden. 
Iedereen is altijd heel behulpzaam, zowel in Nederland als 
in het buitenland!

Voor meer informatie kan je altijd langs gaan bij Isolde den 
Tonkelaar, studieadviseur bij Biologie, of langs de Science 
international office. Beiden op de 1e verdieping in het Buys 
Ballotgebouw.
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T.rex in Naturalis
door Michiel de Groot

‘De Mona Lisa of Nachtwacht van Naturalis’ is het: de 
nieuwe Tyrannosaurus rex in Leiden. En dat is niet zo’n 
gekke vergelijking: behalve een prachtig fossiel en een 
reusachtige publiekstrekker, is het ook het gezicht van 
het museum geworden. Dat is niet voor niets.

Weet je hoe ze in de Donald Duck opgravingen doen? 
Beetje scheppen, twee veegjes met een kwastje, en 
voilà, kant en klaar fossiel, kan zo in het museum. In het 
echt gebeurt dat natuurlijk nooit: een paleontologische 
opgraving heeft misschien nog wel meer koevoeten, beitels, 
veiligheidshelmen, gesjor en getrek dan je misschien zou 
verwachten, in de hoop er een beetje redelijk fossiel uit te 
krijgen. Behalve in het geval van Trix, de nieuwe T. rex van 
Naturalis. Die is in twee weken, een recordtijd, opgegraven. 
Hoe kan dat?

Trix werd gevonden in Hell Creek, Montana, bij de Rocky 
Mountains in het noord-westen van de Verenigde Staten. 
Daar lag ze in voornamelijk kalksteen en zand. En dat is 
heel gunstig, want kalk beschermt tegen bodemzuren die 
normaal het fossiel aantasten. Los zand is bovendien de 
allerbeste manier om een fossiel goed bewaard te houden. 
Zo werd Trix vrijwel letterlijk ‘uitgepakt’, als een cadeautje. 
Net als in de Donald Duck. Bovendien was dit fossiel ook 
nog wonderbaarlijk compleet: maar een paar onderdeeltjes 
misten, wat betekent dat het één van de best gepreserveerde 
tyrannosaurussen is ter wereld.

Het kan je niet ontgaan zijn: er is ook veel marketing aan te pas 
gekomen bij Trix. Albert Heijn plaatjes, Freek Vonk, optochten 
in Leiden, meer Freek Vonk, journaal, kinderboeken en nog 
meer Freek Vonk. Naturalis heeft er een groot spektakel van 
gemaakt en vooral ingezet op viral marketing: de campagne 
kostte relatief weinig, maar alles had een hoge ‘deel dit op 
Facebook’-waarde, zoals ingedeukte auto’s bij grote stations. 
Net of er een dino op gestaan had.

Naturalis hoopt bovendien zo goed het museum in beeld te 
houden. Voor het grootste gedeelte wordt Naturalis namelijk 
verbouwd en het merendeel van de collectie is pas eind 2018 
weer te zien. Met de T. rex als lokkertje moet dat wel gaan 
lukken, en dat is ze gegund: het is een prachtexemplaar.

Trix, niet Bea. De ex-koningin is wel op leeftijd, maar nog geen fossiel.



Waarom ben voor de functie van studentbestuurslid 
gegaan?

De reden dat ik voor deze functie ben gegaan, is omdat ik me 
graag inzet voor de kwaliteit van onze studie. Vanaf dag één 
was ik enthousiast over onze studie. Zeker in vergelijking 
met een jaar Psychologie in Rotterdam studeren (want 
dat heb ik ook gedaan). Door dit als referentiepunt te 
nemen, had ik  al snel meningen over wat goed was en wat 
beter kon. Om die reden ben ik in mijn tweede jaar in de 
Opleidingsadviescommissie-Biologie (OAC-B) gegaan. Na 
twee jaar moest ik deze commissie verlaten, maar ik was 
gewoon nog niet klaar met mijn medezeggenschap. Ik vind 
de meningen van studenten erg belangrijk en hoewel de 
meeste docenten graag naar de student luisteren en hun 
onderwijs verbeteren, wordt dit niet door iedereen gedaan. 
De studie is voor ons studenten en ik maak er graag werk van 
om ervoor te zorgen dat alles goed wordt geregeld.

Wat lijkt je het leukst van dit werk?

Alles natuurlijk, behalve dat ik het mezelf weer moeilijk maak 
door het te druk te hebben. Ik vind het leuk om in contact te 
komen met studenten, ze te overtuigen van de belangen van 
de medezeggenschap en hun vragen te beantwoorden. Maar 
ook het bestuurlijke gedeelte is natuurlijk interessant, zeker 
omdat dit helemaal nieuw voor mij is.

Heb je bepaalde doelen die je wil bereiken dit jaar?

De studentenberaden terughalen, maar dan beter. Of het 
lukt, weet ik nog niet, maar ik ga mijn best doen. Ik denk 
namelijk dat je met goede promotie heel ver komt. 

Hoe heb jij je voorbereid op het aankomende jaar?

Door meditatie en yoga heb ik mijn innerlijke rust gevonden. 
Nee grapje, ik heb in de zomervakantie gebrainstormd en 
een paar biologen om advies gevraagd. Ook heb ik met de KB 
voorzitter en vicevoorzitter aan tafel gezeten en mijn ideeën 
met ze besproken.

Kun je nu wel op vakantie dit jaar?

Het kan, maar het lijkt me niet handig. Ik loop nu ook stage 
bij Microbiologie in het Kruyt en daar gaat ook veel werk 
in zitten. Daarnaast wil ik klaar staan voor de biologen 
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Nieuw studentbestuurslid Biologie – Amy Pace
door Brigit van Brenk

|  I N T E R V I E W |

die mijn hulp nodig hebben en in het buitenland gaat dat 
wat moeilijker. Natuurlijk kun je in de vakanties gewoon 
op vakantie gaan, je kan altijd je laptop meenemen als je 
nog werk moet doen. Oké, misschien kan ik ook wel een 
weekendje weg, maar meer dan dat niet hoor. 

Denk je dat jouw ervaring in de medezeggenschap en de 
introductiecommissie goed van pas gaat komen?

Dat denk ik zeker. Drie jaar lang heb ik de introductie-
commissie gedaan en ik heb daar veel van geleerd. Zeker op 
het gebied van organisatie en communicatie, wat goed van 
pas kan komen bij de functie studentbestuurslid. Door mijn 
twee jaar ervaring bij de OAC-B weet ik al een beetje hoe 
het gaat bij het departement en ken ik ook al wat mensen. 
Ik denk dat ik door deze ervaringen goed weet hoe ik de 
juiste personen kan benaderen, maar ook weet ik nu hoe 
belangrijk promotie kan zijn. Vorig jaar heb ik met andere 
OAC-B’ers filmpjes gemaakt om de caracal-evaluaties te 
promoten. Hierdoor is het responspercentage aanzienlijk 
verhoogd. Het hoogste wat we hebben gehaald was ongeveer 
60%, terwijl dat voorheen 30% was. Promotie is dus goed en 
dat ga ik dit jaar dus ook weer gebruiken. 

Hoe verwacht je het studentbestuurschap te combineren 
met je master?

Mijn idee voor nu is dat ik twee dagen in de week vrij maak 
om als studentbestuurslid te werken. Tussendoor kan ik 
natuurlijk even langs het Kruyt om een experiment in te 
zetten en dan weer even naar het KBG om daar te werken. 
Mijn stage is dus in het Kruyt, maar de meeste vergaderingen 
zijn ook daar; super handig. Hoe het in werkelijkheid eruit 
gaat zien weet ik nog niet. Ik ben in ieder geval niet het 
eerste studentbestuurslid die het op deze manier doet, dus 
ik denk dat het wel goed komt. 

Heb je al ideeën over wat je na je studie gaat doen?

Nee, dat wordt nog een verassing. 
 
Heb je er zin in?

Ja!

Even voorstellen…

Ik ben Amy Pace, inmiddels vijfdejaars biologiestudent 
en net begonnen met de master Bio Inspired Innovation. 
Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam (de mooiste stad van 
Nederland), maar woon nu ook al vier jaar in Utrecht (ook 
mooi). In mijn bachelortijd heb ik veel commissies gedaan bij 
de UBV en het departement, maar ook nu in mijn master voel 
ik me nog erg betrokken bij de studie Biologie.



Het was donker, stil, maar nog wel aangenaam warm 
toen ik met een mede-biologe genaamd Fleur bij de 
ingang van de Botanische Tuinen op de Uithof aankwam. 
Na een belletje zagen we in de verte een licht naderen. 
Ons tegemoet lopend was Dr. Henri Groeneveld, oud-
docent en onderzoeker van het departement Biologie 
en onze gids voor de avond. Samen met Henri en een 
drietal fanatieke (amateur)entomologen hebben we 
nachtvlinders gevangen in de BoTU.

De uitverkoren plek om vlinders te vangen was nog een 
eindje lopen. Achter de systeemtuin en over de brug, vlak 
naast het water was een groot wit doek opgespannen. Het 
was een mooie constructie van verschillende grote takken, 
die ’s middags al op was gezet. Ervoor hing een grote, felle 
lamp, waar je goed blind van kan worden. Er stond een klein 
krukje bij en op afstand een aantal campingstoelen, meer 
was het niet. Geen rieten hoedjes en netjes, maar alleen een 
groot wit doek. Het beeld dat ik in mijn hoofd had gevormd, 
was waarschijnlijk meer het beeld wat ik bij dagvlinders zal 
moeten hebben. Nachtvlinders worden aangetrokken door 
licht en bepaalde geuren. De functie van de lamp is dan ook 
duidelijk. Om op de andere zintuigen van de vlinders in te 
spelen waren er op verschillende plekken rondom het witte 
doek plekken met plaksel besmeerd. Dit stroperige goedje 
bestaat uit appelstroop en bokbier. De suiker en gist zijn een 
lekker maaltje voor nachtvlinders. 

Naast Henri zaten Koos, Ank en Yvonne voor het 
doek. Alle drie zijn lid van de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging (KNNV), ook wel bekend 
als de vereniging voor veldbiologie en ze zijn actief bij de 

| 8

|  R E P O R TA G E  |

Nachtvlinders vangen in de Botanische Tuinen
door Marloes Leeflang

insectenwerkgroep in Woerden. Koos is degene die de dames 
betrokken heeft gekregen bij het bestuderen van insecten. 
Hij is van origine bouwkundige bij een architectenbureau 
en kan sinds zijn pensioen meer tijd in de natuur besteden. 
Opgegroeid met ouders die zowel plant als dier interessant 
vonden, heeft Koos het later pas opgepakt. Nu is hij amateur-
entomoloog. 

Koos en Henri hebben ons veel verteld over de taferelen 
die op het doek te zien waren. Het was eigenlijk net 
een bioscoop, maar wel één waarvan je niet weet wat er 
komt, zoals Henri mooi verwoordde. Aan het begin van 
de avond waren er veel mugjes en vliegjes en werden de 
langloopmuggen ook zeker niet gemist. Bijzonder was wel de 
hoeveelheid hoornaars. Zodra een hoornaar bij het doek aan 
kwam werd deze echter meteen in een buisje gevangen om 
vervolgens in een potje met ethylacetaat (fancy benaming 
voor nagellakremover) te worden gestopt. In deze “stikpot” 
worden de beesten bewaard, om daarna naar de koelkast en 
uiteindelijk de practicumzaal van de entomologiecursus te 
worden verplaatst. Perfect om het prepareren op te oefenen.
Na een tijdje kwamen ook de micro-nachtvlinders 
tevoorschijn. Er zijn in totaal bijna 1500 soorten micro-
nachtvlinders, maar wij hebben er niet zó veel gezien. 
We hebben veel verschillende soorten schietmotjes (of 
kokerjuffers) en dwergspanners gezien, waarbij elke 
nieuwe soort meteen met een professionele camera werd 
gefotografeerd. De foto’s zijn zo scherp dat je zelfs de 
borstelige antennes van sommige mannetjes kan zien. Met 
deze antennes kunnen ze de feromonen van de vrouwtjes 
tot op een paar 100 meter ruiken. Deze borstelige antennes 
zijn ook goed bij mannelijke muggen te zien.  

Psi-uil (Noctuidae)
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Goudvenstertje (Noctuidae)

Jammer genoeg hebben we op het begin maar weinig macro-
nachtvlinders gespot, maar Fleur en ik ook maar tot elf uur 
gebleven en de rest ging nog gestaag door. Na elf uur kwamen 
er nog een paar soorten bij, maar er waren geen insecten op 
het stroop afgekomen. Koos gaf Henri de schuld en zei dat 
dit kwam doordat er te weinig bier in het mengsel zat en dat 
Henri dit allemaal zelf had opgedronken. Eerlijk gezegd, zou 
ik dit zelf misschien ook hebben gedaan.

In ieder geval heb ik geleerd dat het determineren van 
nachtvlinders ontzettend moeilijk is. Het is niet zoals met 
planten, dat je Heukels’ Flora erbij kan pakken en via een 
lijstje van vragen bij de juiste soort komt. Dezelfde soort 
vlinder kan verschillen in structuur, kleur en vleugelvorm. 
Dit maakt het bijna onmogelijk om een vlinder op het doek 
meteen een naam te geven. 

Om half 2 ’s nachts zijn de vier weer terug naar huis gegaan 
en hebben met een score van veertien macro en vier micro 
nachtvlinders een geslaagde avond gehad. En Fleur en ik 
hebben de mogelijkheid gehad om op een bijzondere manier 
weer een beetje meer kennis te maken met de natuur.

Bedankt Ank, Yvonne, Koos en Henri, voor de mooie avond!

Oranje wortelboorder

Hagedoornvlinder
Vierbandspanner
Witvlakdwergspanner
Dwergspanner (spec), 
‘afgevlogen’, moeilijk te 
determineren
Spikkelspanner (spec), 
‘afgevlogen’, moeilijk te 
determineren

Huismoeder
Getekende gamma-uil
Goudvenstertje
Psi-uil (of Drietand), 
moeilijk op zicht van 
elkaar te onderscheiden
Zwarte-c-uil
Vierkantvlekuil
Bruine snuil, ‘afgevlogen’
Stro-uil

Grote appelbladroller
Brandnetelbladroller
Leverkleurige bladroller
Onbekende micro

Hoornaars
Kniptor (spec)
Langpootmuggen (spec)
Mug (spec)
Roodpootwants
Wants (spec)
Roomkleurig 
lieveheersbeestje
Schietmot (spec)
Zweefvlieg (spec)

Overzicht van de waarnemingen

Wortelboorders 
(Hepialidae):

Spanners (Geometridae):

Uilen (Noctuidae):

Micro’s:

Overige insecten:

Oranje wortelboorder (Hepialidae)
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Bromeliaceae collectie in de Botanische Tuinen
door drs. E. J. (Eric) Gouda, collectiebeheerder

|  B O TA N I S C H E  T U I N E N  U T R E C H T |

Botanische Tuinen worden vaak gekenmerkt door de 
speciale collecties die in deze tuinen aanwezig zijn. 
Soms zijn die collecties historisch bepaald, maar vaker 
nog komt dit door specialisten die in betreffende tuin 
werkzaam zijn. Zo ontstaat er nationaal, maar ook 
internationaal, een zekere verdeling van collecties 
en expertise. In de Botanische Tuinen Utrecht is een 
prachtige collectie Bromeliaceae aanwezig.

Toen ik in 1994 als collectiebeheerder aangesteld werd bij de 
Botanische Tuinen, was er nog een gedeelte van de eerder 
aanwezige Bromeliaceae collectie in de tuin aanwezig. Bij de 
verhuizing van de planten uit het Cantonspark in Baarn naar 
het nieuwe kassencomplex op de Uithof (rond 1986), is een 
groot deel van die collectie afgestoten. De meest belangrijke 
planten zijn toen wel aangehouden en in de grote tropische 
kas terechtgekomen. Vanwege mijn specialisme in deze 
plantenfamilie, heeft toenmalige directeur Vijko Lukkien 
me aangespoord deze Bromeliaceae collectie verder te 
ontwikkelen en uit te bouwen.

De kwaliteit van een collectie wordt voornamelijk bepaald 
door de documentatie daarvan en de determinatiegraad. 
Dit laatste is het percentage gedetermineerde planten. 
De documentatie betreft de wilde herkomstgegevens en 
alles wat er over zo’n plant is vast te leggen. Planten van 
zogenaamde garden origin zijn dus van minder belang dan 
de planten waarvan herkomstgegevens bekend zijn.

Planten worden voornamelijk verkregen door uitwisseling 
met andere Botanische Tuinen of collecties, en uit 
expedities. Meestal komen deze binnen met een volledige 
naam of alleen geslachtsnaam en vaak in de vorm van 
zaad of een stek. Als zo’n plant bloeit, dan kan deze 
gedetermineerd worden en wordt deze gedocumenteerd 
door de belangrijkste kenmerken te verzamelen en foto’s 
te maken. Beschrijvingen in de literatuur zijn meestal 
gebaseerd op één enkel herbariumexemplaar en daar zijn 

niet alle kenmerken meer van af te lezen, als de plant al in 
z’n geheel gedroogd kon worden. Het is dus een voorrecht 
om met levend materiaal te kunnen werken en daarmee de 
kennis over die soorten te vergroten.

De Bromeliaceae collectie in Utrecht is onderdeel van de 
Nationale Planten Collectie en richt zich voornamelijk op 
de deelfamilie Tillandsioideae (meer dan een derde van 
de soorten in de hele familie). De overige deelfamilies 
zijn verdeeld over Blijdorp (Rotterdam) en de Hortus van 
de VU in Amsterdam. Dat neemt niet weg dat we van de 
hele familie planten hebben en bestuderen, alleen blijven 
planten uit de deelfamilie Tillandsioideae permanent in de 
collectie. Anderen worden na determinatie overgebracht 
naar de andere tuinen. De collectie is ondergebracht 
in 3 collectiekassen in het ‘research’ (niet voor publiek 
toegankelijke) gedeelte van het kassencomplex. Die 
afgebakende ruimte bepaalt ook direct de begrenzing van wat 
er in de collectie kan blijven en wat weggegeven moet worden. 
De drie collectiekassen hebben allen een ander klimaat, zodat 
er zoveel mogelijk soorten uit verschillende habitats kunnen 
worden gekweekt. Een deel daarvan (epifitische Tillandsia 
soorten op verrijdbare rekken) wordt ’s zomers naar buiten 
gebracht, omdat deze buiten beter groeien.

Over de afgelopen 20 jaar is er een belangrijke collectie 
ontstaan van goed gedocumenteerde planten en worden 
er met regelmaat nieuwe soorten beschreven die in 
onze collectie aanwezig blijken te zijn. Ook over weinig 
bekende soorten (als deze bijvoorbeeld alleen bekend is 
van het herbariumexemplaar van de type collectie) wordt 
met regelmaat gepubliceerd. Het is erg belangrijk om de 
opgedane kennis bijeen te brengen en beschikbaar te maken. 
Dat is dan ook de reden waarom we (middels een wereldwijde 
samenwerking) zijn begonnen met de Encyclopaedia 
of Bromeliads online, waarin alle kennis en foto’s zijn 
samengebracht in één website: http://encyclopedia.florapix.
nl/.

Pitcairnia vandersteenii Gouda (aug. 2016), een in onze 
Utrechtse collectie ontdekte nieuwe soort (niet behorende 

tot de Tillandsioideae).
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|  S C R I P T I E  I N  B E E L D  |

Vroeg of laat krijgen alle studenten ermee te maken: het schrijven van een scriptie. In 
deze rubriek delen studenten hun ervaringen en/of vertellen ze iets over de resultaten 
van hun onderzoek. Op deze manier hopen we studenten, maar ook medewerkers en 
docenten, een beter beeld te geven over hoe de scriptie ingevuld kan worden.

Ellen Hoevenaar
Onderwerp: Het bestaan van priority effects in de 
ontwikkeling van terrestrische ecosystemen 

Een scriptie schrijven 
over een onderwerp wat 
me echt interesseerde 
en dit combineren met 
veldwerk, dat was mijn 
doel. Ondanks dat ik goed 
wist wat ik wilde, had ik 
geen idee hoe ik dit kon 
organiseren. Ruim op tijd 
besloot ik daarom wat 
mailtjes rond te sturen. 
Nog voordat ik hier 
reactie op had ontvangen, 
werd er aan me gevraagd 

of ik wilde helpen met veldwerk in de Biesbosch. Nou en 
of ik dat wilde! Omdat dit zich allemaal afspeelde een jaar 
voordat ik aan mijn scriptie zou kunnen beginnen, moest 
er heel wat gepland worden. In de zomer van 2015 ben ik 
(twee keer drie dagen) de Biesbosch in geweest om daar 
samen met Stefan van Meijeren (een van mijn begeleiders) 
vegetatie opnames te doen. Kortom, veel ploeteren door 
rietvelden om zo te bepalen welke soorten er nou eigenlijk 
in het gebied aanwezig zijn. 

Na deze super zomer, begon ik in de derde periode 
(februari 2016) pas met het schrijven van mijn scriptie. 
In zowel periode 3 als periode 4 werd er een vak gegeven 
dat ik graag wilde volgen. Daarom koos ik er voor om mijn 
literatuurscriptie in periode 3 bij Merel Soons te schrijven. 
In periode 4 zou Edwin Pos me helpen bij het uitwerken 
van de data van het veldwerk tot een onderzoeksverslag. 
Het scheiden van mijn scriptie heeft er uiteindelijk voor 
gezorgd dat ik twee ‘grote’ documenten ingeleverd heb, 
die in essentie aan elkaar gekoppeld waren. De inhoud van 
mijn literatuurscriptie kon ik gebruiken als introductie van 
mijn onderzoeksverslag. Met hulp van Edwin heb ik veel 
energie gestoken in het statistisch analyseren van de data. 
Omdat ik het onderwerp zo interessant vond baalde ik er 
stiekem van dat ik beperkte tijd kon besteden aan deze 
analyse, maar uiteindelijk was ik er toch wel heel erg klaar 
mee en toe aan vakantie. Nadat zowel mijn scriptie als mijn 
onderzoeksverslag positief beoordeeld werden kon ik hier 
dan ook zeker van genieten!

Luc Haverhals
Onderwerp:  De effecten van habitatfragmentatie op 
scatter hoarding mammals

De mens heeft een vernietigend effect op de natuur. Zo 
hebben wij in de laatste 25 jaar 10% van alle natuur op 
aarde vernietigd. Hierdoor zijn leefgebieden van dieren 
verkleind en daarnaast neemt ook de afstand tussen deze 
leefgebieden toe waardoor soorten moeilijker migreren. 
Habitat fragmentatie heeft dus ook effect op de scatter 
hoarders, oftewel de voedselverzamelende zoogdieren 
(denk hierbij aan eekhoorns en muizen, die gedurende het 
jaar eten verzamelen en opslaan). Er is al veel verschillend 
onderzoek gedaan naar de effecten van habitat fragmentatie 
op scatter hoarding mammals. Hierdoor is er echter nog geen 
duidelijk beeld ontstaan over wat de precieze effecten  van 
habitat fragmentatie zijn. 

Hierom heb ik geprobeerd om met behulp van een meta-
analyse een duidelijker antwoord te kunnen geven op wat 
de effecten van habitat fragmentatie op scatter hoarding 
mammals zijn. Dit idee kwam van mijn begeleider Robert 
Timmers die zelf met behulp van een meta-analyses 
onderzoek doet naar de effecten van habitat fragmentatie op 
vogels. Een meta-analyse was voor mij een nieuwe manier 
van onderzoek doen die ik tijdens mijn bachelor nog niet 
had geleerd. Het principe is eigenlijk heel simpel, namelijk: 
de resultaten van andere onderzoekers in een grote Excel-
file zetten en deze data weer opnieuw vergelijken en 
toetsen. Hierdoor kan je gemakkelijk veel verschillende 
data verkrijgen van verschillende gebieden over de wereld, 
zonder daar zelf veldwerk te doen. In de praktijk bleek het 
wel lastig om genoeg informatie te verzamelen. Doordat 
elke onderzoeker zijn ‘eigen’ manier van onderzoeken 
heeft, is de data niet met elkaar te vergelijken. Tijdens je 
bachelor scriptie is vaak geen ruimte voor veldwerk, maar 
met behulp van meta-analyse kan je toch een onderzoek 
doen waar normaal wel veldwerk voor nodig is. Hierdoor kan 
je toch voor bepaalde onderwerpen kiezen die normaal niet 
uitgevoerd kunnen worden omdat daar te weinig tijd voor is.
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|  I N T R O D C U T I E  |

Mentorschap 2016
door Karel Nijhuis

Afgelopen september hebben kersverse 
biologiestudentjes gestaag kunnen wennen aan hun 
nieuwe leventje aan de universiteit. Samen met hun 
toegewezen mama’s en papa’s hebben ze allerlei 
activiteiten ondernomen om de studie en elkaar beter 
te leren kennen. Karel Nijhuis, die al voor de tweede 
keer mentorvader geworden is, heeft beknopt verslag 
gedaan van deze onvergetelijke eerste weken.

Wachtend op een kaartje met groepsnaam staan op de eerste 
maandagochtend van september weer drommen eerstejaars 
in de rij. Vanaf het veldje ernaast is het als mentor wel 
aandoenlijk om te zien. Buiten dat het Went is ingeruild voor 
het KBG en de groepsnaam-kaartjes elk jaar weer een stukje 
kleiner lijken te worden, is er toch weinig veranderd sinds 
ik veel te lang geleden in diezelfde rij stond. Wat voor een 
groepje je krijgt, is voor iedere mentor elk jaar spannend, 
maar één ding weet je zeker: je hebt er zin in. 

Na de introductiepraatjes is het tijd voor de rondleiding 
over de Uithof met daaropvolgend natuurlijk de speurtocht. 
Mijn spelletje was voor de Dom, waar op datzelfde moment 
de officiële opening van het academisch jaar was. Dit 
betekende dat ik de eerstejaars zichzelf in de knoop liet 
leggen met een fietsband om het jaar te openen, terwijl op 
50 meter afstand hetzelfde gevierd werd door honderden 
net geklede hoogleraren en professoren. Ik troostte mezelf 
met de gedachte dat al die hoge heren zichzelf ooit ook door 
een fietsband gewerkt hebben om te komen waar ze nu zijn. 
Elk begin is moeilijk. 

De eerste woensdag van september is de dag waarop er 
gebowld wordt. De discobowling in Maarssen is toch elk jaar 
weer een aanslag op het tijdsbesef. De gedimde lichten, harde 
muziek en partystemming doen me telkens weer geloven dat 
het diep in de nacht is, terwijl het buiten gewoon nog licht 
is. Gelukkig maakt dat verder niets uit, want het feestje is 
ook dit jaar gewoon weer voortgezet in de Mick O’Connells, 
waar het altijd vreselijk gezellig is en de jaarlijkse nederlaag 
van het bowlen verdronken kan worden. 

Na deze dagen beginnen voor de eerstejaars dan toch echt 
de colleges. Hier merkt de mentor niet zo heel veel van, 
buiten dat het onderwerp in de groepsapp verandert van 
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‘waar moeten we zijn’ naar ‘wat moeten we wanneer 
af hebben’. De arme drommels. Rond deze tijd is het 
ook mogelijk om je mentorkindjes in het wild tegen te 
komen. Na een snel gesprekje wordt het echter toch vaak 
duidelijk dat ze weer snel naar een college toe moeten. 

De tweede maandag van september is standaard de 
dierentuindag. Het is altijd logistiek even een heel 
gedoe, maar de lezingen die er worden gehouden 
maken alles goed. De mentoren kennen het liedje wel: 
Max Janssen heeft een goed verhaal over roggen, maar 
iedereen weet dat de tekst op de tweede dia versprongen 
is en dat er inmiddels meer roggen geboren zijn dan 
de 39 die op de powerpoint staan. Enfin, het verhaal is 
voor een nieuwe luisteraar vreselijk interessant en daar 
doen we het allemaal voor. Ook Jan van Hooff, erelid van 
de UBV, spreekt ieder jaar de studenten toe. Dit is een 
lezing waar de meeste mentoren hun kindjes al de hele 
dag lekker voor maken en het stelt nooit teleur. Na de 
lezingen halen de meeste studenten nog even alles uit 
hun gratis entree in de dierentuin en gaan dan moe maar 
voldaan naar huis. 

Vervolgens rest ons alleen nog de UBV-dag, de tweede 
woensdag van september. Dit begint met een sportdag, 
gevolgd door een commissiemarkt, barbecue en het 
eerste UBV-feest! Deze dag is de laatste van de ingeplande 
introductiedagen en het is dan ook de klapper op de 
spreekwoordelijke vuurpijl.

Met al deze geweldige introductiedagen in het verleden 
hebben we nu het EJW om naar uit te kijken. De drie 
dagen waar alles draait om de UBV, het leren kennen van 
nieuwe mensen en elke avond feest. Het is misschien wel 
het leukste weekend van het jaar en zeker niet te missen. 
Ik hoop dus dat ik alle eerstejaars daar zie!
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|  O P J E  G E Z O N D H E I D  |

Koffiebehoeftes 
vastgelegd in DNA
door Sacha Spelier

Koffie is wereldwijd, niet alleen op de UBV-kamer en in 
vele gangen in het Kruyt, een van de meest genuttigde 
dranken en daarmee een van de grootste bronnen van 
cafeïneconsumptie. Per persoon verschilt echter de 
hoeveelheid koffie die gedronken wordt ontzettend: 
waar de één zijn dag (en middag en namiddag en avond) 
niet kan beginnen zonder een grote mok, laat de ander 
het zwarte goud liever staan. Slechts een kwestie van 
smaak? Waarschijnlijk niet!

In de laatste maanden is er een studie opgezet waarbij het 
genoom van twee groepen individuen werd vergeleken, 
waarbij vooral gekeken werd naar genen geassocieerd met 
de afbraak van cafeïne. Twee grote studies zijn van belang. 
Als eerste hebben wetenschappers het DNA geanalyseerd 
van 843 inwoners van verschillende kleine dorpjes in 
het noordoosten van Italië. Behalve het genetische 
onderzoek werd ook de koffieconsumptie van de inwoners 
bijgehouden. Het tweede deel van het onderzoek is in ons 
eigen land gedaan, het genoom en de koffieconsumptie van 
1731 Nederlanders is vergeleken. Bij het onderzoek zijn 
overigens consumenten die meer dan negen koppen koffie 
per dag achterover sloegen weggelaten. 

Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is de 
significante associatie met het PDSS2-gen. PDSS2 heeft 
een downregulating functie wat betreft de expressie van 
genen die coderen voor eiwitten die cafeïne metaboliseren. 
Uit het onderzoek bleek variatie te zijn in het PDSS2-gen, 
waardoor bij sommige individuen het gen actiever is dan 
bij anderen. Een minder actief PDSS2-gen leidde tot een 
langzamer metabolisme van cafeïne waardoor de behoefte 
aan koppen koffie daalt. Gemiddeld zat er bij de Italianen 
ongeveer één kop koffie verschil tussen de individuen met 
verschillende genvarianten, bij de Nederlanders scheelde 
het iets minder (hetgeen waarschijnlijk te wijten is aan de 
klassieke espresso’s in Italië in vergelijking met de, vaak erg 
grote, koppen koffie in Nederland waardoor Nederlanders 
in het algemeen toch meer cafeïne binnen krijgen). 

Het is een relatief nieuw onderzoek, en meer onderzoek 
loopt nog om de link tussen PDSS2 en koffieconsumptie 
helderder te krijgen. Hoe dan ook, interessant om in 
gedachten te houden wanneer je op de vroege morgen naar 
je beker troost kijkt!

Referentie
Pirastu, N. et al. Non-additive genome-wide association scan reveals a new 
gene associated with habitual coffee consumption. Sci. Rep. 6, 31590; doi: 
10.1038/srep31590 (2016).

|  O P M E R K E L I J K O R G A N I S M E  |

Opmerkelijk oud
door Iris van Meijl

Hoewel bijvangst bij visserij negatief is, leed dit een tijdje 
geleden tot een bizarre ontdekking. Wetenschappers 
ontdekten dat de Groenlandse haai boven verwachting 
oud kan worden. Minimaal 392 jaar, de leeftijd van de 
oudste gevonden haai. Ter vergelijking, dit betekent 
dat deze haai eerder rondzwom dan dat de Universiteit 
Utrecht bestond! Hoe kan deze haai nou zo opmerkelijk 
oud worden en hoe is zijn leeftijd eigenlijk vastgesteld?

Om een inschatting te maken van de aanwezige 
vispopulatie in een bepaald gebied kan de leeftijd van de 
vissen die als bijvangst naar boven komen bepaald worden. 
Zo onderzochten Deense onderzoekers  recent de leeftijd 
van 28 gevonden Groenlandse haaien na overlijden door 
bijvangst. De ontdekking dat de oudste haai 392 jaar 
oud was, maakt de soort de langstlevende soort van alle 
gewervelden dieren. Een nadeel van hun lange leven is dat 
de vrouwtjes pas rond hun 150ste levensjaar vruchtbaar 
zijn, wat in het kader van voortplanting natuurlijk minder 
handig is voor een soort die als ‘gevoelig’ op de rode lijst 
van het IUCN staat. 

De leeftijd van de haaien is vastgesteld door middel van 
koolstofdatering, een techniek gebaseerd op het verschil in 
instabiliteit van koolstofisotopen. Het C-12 isotoop blijft 
bestaan, terwijl C-14 een halfwaardetijd heeft van 5700 
jaar. Door deze hoge halfwaardetijd wordt deze techniek 
voornamelijk gebruikt bij datering van archeologische 
vondsten. Maar gezien leeftijdsbepaling door te kijken 
naar botten in een haaienskelet bestaande uit enkel 
kraakbeen niet mogelijk is, is deze manier van datering het 
meest geschikt. Er is gekeken naar het oogweefsel, omdat 
dit weefsel veel eiwitten bevat die in het foetusstadium 
gevormd zijn. Tijdens dit stadium neemt het oogweefsel 
van de haai C-14 op, daarna wordt het afgebroken maar niet 
meer aangevuld.

Deze hoge leeftijd heeft het dier waarschijnlijk te danken 
aan zijn manier van leven. De haaiensoort komt voor in 
de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Ze zwemmen 
voornamelijk op een diepte van 200-600 meter, waar de 
temperatuur slechts enkele graden boven nul is. Door 
de lage temperatuur van zijn omgeving in combinatie 
met dat het dier koudbloedig is, heeft de haai een trage 
stofwisseling wat leidt tot het bereiken van een hogere 
leeftijd. Helaas is het voor mensen geen optie om met zijn 
alle op de Noordpool te gaan wonen om een hogere leeftijd 
te bepalen, wij zijn namelijk warmbloedig. Waar we wel 
over na kunnen denken is: ‘Leven koudbloedige dieren op 
de Noordpool langer dan dieren in warme gebieden?’

Referenties
• Nielsen, J., Hedeholm, R. B., Heinemeier, J., Bushnell, P. G., 

Christiansen, J. S., Olsen, J., ... & Steffensen, J. F. (2016). Eye lens 
radiocarbon reveals centuries of longevity in the Greenland shark 
(Somniosus microcephalus). Science, 353(6300), 702-704.

• http://www.volkskrant.nl/wetenschap/biologen-staan-versteld-
haai-blijkt-392-jaar-oud~a4356076/



Ze vertelde mij het volgende: ‘Deze zomer ben ik naar 
Madagaskar geweest en dit is één van de souvenirs 
waardoor ik deze mooie reis kan blijven herinneren. Dit 
is een houten beeldje van een baobab boom. Baobab is 
de gemeenschappelijke naam die gegeven is aan negen 
soorten bomen die in het genus Adansonia zitten. De 
bomen kunnen zo’n 30 meter hoog groeien met stammen 
van een enorme omtrek (soms tot wel 21 meter breed) en 
zelfs duizend jaar oud worden. In hun stam kunnen ze 
water opslaan, waardoor ze geschikt zijn voor het leven in 
het droge milieu van Madagaskar. In Madagaskar worden 
baobabs ook wel roots of the sky genoemd. Het beeldje is een 
prachtige biologische herinnering voor mij!’

Dan Denise Groeneweg. Ook zij is een goede vriendin, 
maar ze woont net iets verder weg. Ze is namelijk mijn 
overbuurvrouw. Denise vertelde mij over een heel ander 
biologisch verschijnsel in haar huis: ‘Wanneer je in 
een studentenhuis woont, blijft er wel eens wat afwas 
liggen. Dit blijkt de perfecte habitat voor een verdwaalde 
Drosophila! Nadat ze lekker gesetteld zijn, volgen er al 
gauw een hoop baby’s, waardoor je voor je er erg in hebt 
een complete familie boven de afwasteil hebt zweven. Voor 
de niet-biologen in huis is dit dan toch echt het moment 

|  D E  H A B I TAT VA N  |

Tuindorp, een paradijs voor biologen 
door Anoek van den Bosch 

Wanneer iemand je vertelt: ‘Ik woon op de IBB.’, dan weet 
men meteen wat er wordt bedoeld. Maar zegt iemand dat 
hij/zij op het TWC woont, dan leidt dat vaak tot verbaasde 
blikken. Veel biologen vertoeven echter op dit kleine 
stukje Utrecht. Zal ik het dan maar verklappen? Ik ben 
in deze editie van ‘De habitat van’ dicht bij huis gebleven 
en heb een aantal biologen die op het Tuindorp West 
Complex wonen (bij bijvoorbeeld de Van Lieflandlaan) 
gevraagd het meest biologische deel van hun kamer 
tentoon te stellen aan de lezers van de bioSCOPE. 

Te beginnen met mijn goede vriendin en tevens buurvrouw 
Emma van Delen. Emma liet mij dit object zien: 
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dat die vieze borden een schoonmaakbeurt krijgen.’ Denise 
haar prachtige kamer, te bewonderen op de foto hieronder, 
wordt dus nog wel eens geïnfiltreerd door wat wildlife! Ja, op 
het TWC maak je nog eens wat mee. 

Tot slot zou ik als trotse bewoner van dit complex ook mijn 
meest biologische hoekje met jullie willen delen:

Op de foto is mijn eigen Ficus Trésor te bewonderen, die al 
flink gegroeid is de afgelopen jaren. Daarnaast staat een 
vrolijk kikkertje ter decoratie en beiden staan ze op een 
prachtig krukje met ‘takken onderstel’ dat ik hier op het 
TWC gered heb uit het grofvuil! Als dat niet duurzaam en 
biologisch verantwoord is, weet ik het ook niet meer! 

Zoals uit de verhalen wel blijkt, is het Tuindorp West 
Complex a.k.a. TWC, een zeer geschikte habitat voor de 
bioloog. Hier heb je veel mogelijkheden, zoals het huisvesten 
van vreemde planten en het kweken van exotische dieren. 
Wat wil een waar onderzoeker nou nog meer? 
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Elke bioloog heeft het wel een keer gehad. Je gaat het 
veld in, alles ingepakt en je tas is al zwaar. Je bedenkt je 
dat je eigenlijk wel een vogelboekje wil meenemen. Oh, 
en natuurlijk je plantenboekje, maar in die ene staan 
zulke fijne tekeningen, dus dan neem je die ook nog 
maar mee. Misschien kom je nog wel wat hagedissen 
tegen, toch ook maar een herpetologieboekje mee. 
Afijn, zes boekjes, één verrekijker, een loepje, pincet en 
mes later. Je tas is te zwaar. Kut. 

We leven inmiddels in 2016. Je hoeft maar een deuntje te 
fluiten en er is een app die het kan herkennen. Waarom kan 
dit niet met planten? Verrassing: het kan! Sinds 2014 is er 
de app PlantNet (of Pl@ntNet om cool te zijn). Op basis van 
foto’s van verschillende onderdelen van een plant doorzoekt 
deze app de database naar iets wat er op lijkt. Op een mooie 
zonnige dag ben ik naar de BoTU getrokken, gewapend met 
een rits aan plantenboeken en alles wat je verder maar in het 
veld nodig kan hebben. Zal dit de laatste keer zijn?

Ik ga het veld in en neem mee: mijn telefoon?
door Pim van Caspel

|  U I T I N  U T R E C H T |

In 2014 heb ik de app al eens gedownload en toen was ik 
niet echt onder de indruk. De database was toen dusdanig 
klein dat er eigenlijk geen beginnen aan was. Nu, twee jaar 
later, staan er zo’n zesduizend soorten in de database van 
West-Europa en kom je er toch een heel eind mee. 

Een vervanging voor Heukels’ is het niet, maar je kan er in 
het buitenland zeker profijt van hebben doordat het een 
internationale database is. Zo kan je ook lekker plantjes 
scannen in Noord-Afrika, Zuid-Amerika en rond de Indische 
Oceaan. 

Mocht je de volgende keer iemand in een bosje zien staan 
met zijn telefoon, bedenk dan dat hij/zij misschien geen 
Pokémon Go aan het spelen is, maar misschien de nieuwe 
generatie bioloog is. Overigens kan je het ook via de computer 
doen door naar de website te gaan. Als plantenbioloog rest 
natuurlijk nu nog de vraag: willen we dit wel? Is dit de app 
waar het grote publiek op zit te wachten? Zorgt het voor een 
doorbraak binnen de taxonomie? Ik zou zeggen: nee. Als 
leek heb je veel meer aan de boekjes ingedeeld op de kleur 
van de bloem, dan aan een app waaraan zoveel variabelen 
kleven om het een beetje te laten werken, dat het eigenlijk 
een te ambitieus project is. Is het een goede stap in de 
richting? Misschien wel. Ik zie natuurlijk het liefst dat ik 
over een paar jaar gewoon een baan kan vinden en ik geen 
competitie heb van stomme apps, maar als dit een manier 
is om de gewone man bekender te maken met de ‘hardcore 
plantenbiologie’, dan sta ik er helemaal achter. 

Conclusie: het is een stap in de goede richting, maar 
voorlopig mogen alle boekjes in de tas blijven.

Nee. Al ben ik verbaasd over hoe vaak het nog lukt. Door 
foto’s te maken van de bloem, het blad en bijvoorbeeld de 
bast, krijg je een rits aan mogelijkheden die er op lijken. Vrij 
regelmatig staat de juiste plant er toch wel tussen, zeker 
bij algemene soorten. Teunisbloem, smeerwortel, hij haalt 
ze er relatief makkelijk uit. Een boterbloem blijkt helaas 
toch weer te veel gevraagd. Voor planten met meerdere 
ondersoorten is het ook niet ideaal, al kunnen we dat de 
app natuurlijk ook niet kwalijk nemen. Daarnaast speelt 
de kwaliteit van de foto ook nog een duidelijke rol. De 
bloemdelen moeten er wel uitspringen in de foto. 

|  A P P R E V I E W |
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An approach to innovation
door Jaco Appelman

Interest in bio-inspiration and biomimicry is rising 
globally in general and in Europe in particular. 
Although the potential to support a transition to 
a Circular Economy is recognized, industry and 
scientific adoption can be improved. That is why a 
Global Conference is organized by Utrecht University 
in collaboration with BiomimicryNL, the Biomimicry 
Institute and the European Biomimicry alliance.

The conference explores what is needed to generate more 
impact where it concerns solving major global challenges. 
How can we regenerate our economies, societies and bio-
sphere?

The overarching theme is: (re)generate! Because we need 
to regenerate the ecological systems that provide us with 
most of our wealth. We need to learn how to design, govern 
and maintain systems that can regenerate themselves and 
function as part of nature not on top of nature. Additionally, 
the word generate has clear connotations with Future 
Generations. As our secretary of State recently said during 
a lecture at the University of Utrecht: ‘We are the last 
generation that can make a difference.’

|  E E R S T E J A A R S C O L U M N  |

Put succinctly, a focus on the regeneration of our ecosystems, 
our economies, our products, our built environment taking 
inspiration from biology, is timely, urgent and increasingly 
accepted as the way forward to create a just, thriving and 
sustainable society.

Conference themes are broad combinations to stimulate 
exchanges between disciplines. There are 4 themes:
1. Food & Water; e.g. from packaging of perishables  
 to dealing with eutrophication.
2. Energy & Materials; e.g. from heat management
 to material function through structures.
3. Ecosystems & Built Environment; e.g. from 
 how to revive our coasts damaged by ports to   
 ecological performance indicators.
4. Economy & Organizations; e.g. from realizing
  circular economies to rethinking financial
  institutions and social innovation.

We welcome innovators, researchers, entrepreneurs, 
students, decision makers, designers and anyone else 
interested in biomimicry and bio inspired innovation. 

De laatste week voor mijn 
studentenleven begon, kreeg ik 
een fantastisch idee: laat ik een 
fiets kopen voor in Utrecht, zodat 
ik naar school kan fietsen in plaats 
van met die vreselijke volle bus 
12. Met goede moed sleep ik hem 
de trein in. Helemaal soepel ging 
het niet, want met mijn fiets op de 
roltrap was niet mijn slimste idee 
ooit. Een bijna doodervaring later 
(vooral voor de andere mensen 
op de roltrap) zit ik toch, met fiets, in de goede trein. Mijn 
telefoon wordt al enthousiast. ‘WiFi in de trein’. Oeh! Gratis 
internet. Daar zeg ik als echte Nederlander geen nee tegen. 
‘Kan geen verbinding maken.’ Zucht. Dan maar naar buiten 
kijken. Ik zie mezelf uit mijn thuisstad wegrijden. Na achttien 
jaar niet meer in Amsterdam naar school. Ik zie weilanden 
met koeien en schapen. Het Amsterdam-Rijnkanaal met het 
zonlicht dat daarin schittert en weerkaatst in de daardoor 
lichtgevende mist. Het lijkt wel een sprookje. Langzaam 
gaan de weilanden over in industriegebieden en staat de 

grond daaromheen weer volgebouwd met huizen. Utrecht 
komt dichterbij. Ik pak mijn OV-chipkaart alvast. Ik vind 
het zo leuk dat die nu bij elke in- en uit-checkpoging op 
het schermpje bevestigt dat ik nu toch echt student ben. 
Stiekem kijk ik naar de mensen achter mij om te bekijken 
of ze het ook zien. Ik ben student: mega stoer. Met mijn 
grote rugzak en een routewijzer die me doodleuk opdraagt 
in noordwestelijke richting te gaan op Utrecht Centraal 
sta ik heftig om me heen te kijken. ‘Amsterdam ligt daar, 
Utrecht hier, ik ben dus die kant op gegaan dus dan is het 
noordwesten díe kant op.’ Ik banjer naar de jaarbeurszijde. 
‘Keer om.’ zegt mijn routeplanner streng. Ik ben natuurlijk 
precies de verkeerde kant op gelopen. De navigatie is ook 
plotseling kwijt waar ik in godsnaam ben. Dat kan ik hem 
niet kwalijk nemen, want ik heb zelf ook geen idee. Volgende 
keer mijn kompas maar meenemen. Een beetje beschaamd 
stap ik op de NS-hulpverlener met het gele vestje af. 
‘Meneer, weet u misschien waar Tivoli Vredenburg is?’ 
Hij lacht. Ik ben waarschijnlijk al de zoveelste verdwaalde 
eerstejaars vandaag. 

Jóia Boode

Brugpieper 18.0
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Een jaar lang draaide ons hele leven om de UBV. Op 
dit moment draaien Sven B en Marius rondjes om mij 
heen, zo pakkend vinden ze mijn eerste zin. Ik ben blij 
met deze input, want ik weet eigenlijk niet zo goed wat 
ik verder moet schrijven. Wat schrijf je over zo’n jaar? 

We begonnen met de hersenschudding van Marloes. 
De eerste twee weken moesten we meteen met zijn 
vijven doen. Gelukkig waren de eerste weken toch 
al chaotisch en hadden we ongelooflijk veel zin en 
energie. Daarbij werkte Marloes hard door vanuit 
haar bed, dus het lukte redelijk. Maar wie wil er een 
bestuursjaar zonder Loes? Niemand. Dus we waren 
erg blij toen ze terug was. Dit begin was behoorlijk 
kenmerkend voor ons. Een beetje chaotisch, af en toe 
achter de feiten aanlopend. Maar wél heel enthousiast 
en functioneel en zo veel mogelijk met zijn zessen. 

Al snel zaten we halverwege ons jaar en ondertussen 
leerden we ongelooflijk veel: samenwerken, contact 
met externen onderhouden en dingen organiseren. 
Maar het belangrijkste dat ik heb geleerd, is dat alles 
altijd wel weer goed komt. Sorry voor de cliché. Als de 
locatie voor je diesreceptie twee weken van tevoren 
wordt afgezegd en je toch nog net op tijd iets anders 
vindt, dan maakt dat je in eerste instantie vooral heel 
erg trots. Als dit soort dingen zich vervolgens blijven 
voordoen, dan weet je op een gegeven moment dat 
je niet gestrest hoeft te reageren, maar gewoon hard 
moet werken en dan komt het, zoals gezegd, wel weer 
goed. Gelukkig ben je ook niet in je eentje. Er is altijd 
wel een UBV-lid dat een oplossing weet en meestal 
doet een brainstormsessie met zijn zessen wonderen. 

Dat is ook wat het hele jaar zo geweldig heeft gemaakt. 
Alles, de leuke en de niet leuke dingen, maak je mee 
met zijn zessen. Als een echte familie hebben we 
samen Sinterklaas gevierd. Lootjes, cadeautjes én 
gedicht. Gedichten waar veel tijd in gestoken was, 
ondanks dat we toch al zo’n 130 gedichten geschreven 
hadden. Wat meestal niet gebeurt bij Sinterklaas met 
mijn familie, was het tevoorschijn halen van de red 
cups, maar dat maakte het niet minder leuk. Ook zijn 
we alle ouderlijk huizen afgeweest, hebben we Sneek 
verkend en zijn we naar heel veel borrels en recepties 
geweest. 

Maar uiteindelijk ben je bestuur om de vereniging 
draaiende te houden. En wordt ons slaaptekort toch 
hoofdzakelijk hierdoor veroorzaakt. Op de Koka 
hangt een lijst met de to do’s uit ons beleidsplan en 
er kan steeds meer doorgestreept worden. Op het 

Raar dat het bijna voorbij is…

gebied van onderwijs hebben we bijvoorbeeld de scriptie-
informatieavond opgezet en is er een alternatieve keuzegids 
gemaakt voor MLS’ers. Ook hebben we een wetenschapsweek 
georganiseerd. Waar we verder veel lol mee hebben gehad 
is het snapchataccount (voeg ons toe: UBV102). Naast het 
acteren in de snapchatstories ben ik samen met de werkgroep 
website veel bezig geweest met het online maken van het 
inschrijfsysteem voor eerstejaars. En dan was er nog één van de 
hoogtepunten van ons jaar: het Festival For Ocean Awareness. 
In combinatie met de Duikcommissie hebben we een groot 
festival georganiseerd in park Lepelenburg om aandacht te 
vragen voor oceaanproblematiek. Dat was echt heel bijzonder 
om mee te maken!

En dat geweldige jaar is nu bijna voorbij. Raar, maar we hebben 
ook veel zin om weer verder te gaan met studeren en gelukkig 
hebben we al het vertrouwen in het 103e.

Heel erg bedankt voor het mooie jaar!

Liefs,

Wobke van der Velde, vice-penningmeester UBV

Namens het 102e bestuur der Utrechtse Biologen Vereniging

Daphne
Sven V
Marius
Marloes
Sven B 
Wobke
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E-mailadressen

Voor algemene vragen kun je terecht op: 
bestuur@ubv.info

Voor al je vragen over huisvesting:
Daphne Jurriens   
voorzitter@ubv.info

Voor al je vragen over UBV-activiteiten en de 
nieuwsbrief:
Sven van der Valk   
secretaris@ubv.info

Voor al je vragen over financiën:
Marius Wits     
penningmeester@ubv.info

Voor al je vragen over onderwijs:
Marloes Leeflang   
vicevoorzitter@ubv.info

Voor al je vragen over sponsoring:
Sven van Baren   
vicesecretaris@ubv.info

Voor al je vragen over de boekverkoop, wijzigen 
van contactgegevens of stukjes voor de bioSCOPE:
Wobke van der Velde   
vicepenningmeester@ubv.info

Op woensdag 26 oktober komt er een einde aan het 
bestuursjaar van het 102e bestuur en begint het 103e 

bestuur aan een geweldige tijd. Op de wissel-ALv zal er 
een overzicht gegeven worden van wat het afgelopen 
jaar is gebeurd: foto’s en verhalen, maar ook hoe het 
gaat met de financiën. Nadat de potentieel emotionele 
wissel plaats heeft gevonden, zal het nieuwe bestuur 
haar ideeën presenteren in de vorm van een beleidsplan 
met vernieuwingen voor het komende jaar. De ALv 
vindt plaats in het Academiegebouw en wanneer deze 
afgelopen is, wordt de wissel gevierd in het K-sjot! 

26 Oktober: Wissel Alge-
mene Ledenvergadering
door Wobke van der Velde

Algemene Ledenvergadering

Op 26 oktober is de Algemene Ledenvergadering 
in het Academiegebouw. Nadat het 102e 
de UBV een jaar lang bestuurd heeft, is het 
tijd voor het 103e. Komt luisteren naar het 
beleidsplan, de begrotig en de verhalen over 
het afgelopen jaar. 

Kamer gesloten 

Na de wissel heeft het nieuwe bestuur een 
paar dagen nodig om de kamer weer helemaal 
opnieuw in te richten. Van 27 tot en met 30 
oktober zal de kamer hierdoor gesloten zijn. 
Op maandag 31 oktober zal er een feestelijke 
heropening zijn! 
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Traditiegetrouw was er aan het einde van de zomervakantie, 
op 2 september, de OuwelullenPUT. Deze vrijdagavond 
vond plaats in de Grote Catacomben, maar de PUT-sfeer 
spatte er vanaf. Elk jaar is dit dé gelegenheid voor oud-
leden en voorgaande besturen om weer even bij elkaar te 
komen en na te genieten van hun UBV-jaren. Maar dat het 
de ‘ouwelullen’PUT is betekent niet dat de huidige leden 
niet komen. Ook dit jaar was het weer gezellig druk!  

Extra bijzonder dit jaar was de aanwezigheid van een 
journaliste van het Algemeen Dagblad. Blijkbaar was ons 
evenement op Facebook gespot en had de naam iets doen 
prikkelen bij redacteurs van het regionale deel in de bekende 
krant. Samen met een fotograaf liep de journaliste een aantal 
uurtjes rond en heeft verschillende leden vragen gesteld. Het 
leek er op dat ze een leuke avond heeft gehad. Thijs Scholten, 
Gilles Wijnker en onze mooie voorzitter Daphne zijn nu 
vereeuwigd in het AD. Ook staat er een leuke foto bij die een 
mooie representatie is van de sfeer van een PUT. 

Zelf heb ik ook wel weer iets geleerd over de PUT. Naar ons 
weten is de naam een afkorting voor ‘Potentiële Utrechtse 
Teveeldrinkers’, iets wat natuurlijk heel toepasselijk is. 
Maar, mede door goed speurwerk van de journaliste van het 
AD hebben we gehoord dat PUT wellicht komt van het feit 
dat de eerste locatie een oude, beschimmelde werfkelder 
was, die een hele erge put-lucht had. Klinkt plausibel.

Over het algemeen was het weer een mooie avond. Het bier 
heeft rijkelijk gevloeid en de speciaal gehaalde flessen WJB 
zijn natuurlijk ook opengebroken. 

Meer PUT is meer beter
door Marloes Leeflang

Hetzelfde gebeurde op de EerstejaarsPUT op maandag 5 
september. Het leeftijdsniveau was hier aanzienlijk lager, 
maar de sfeer was net zo goed! Op de eerste dag van het 
academisch jaar is een bezoekje aan de PUT een verplicht 
onderdeel voor de eerstjaars biologiestudenten.

Dit is hét moment dat de biologiestudenten kennis kunnen 
maken met de nieuwe lichting bioloog-aspiranten en deze 
PUT is altijd extra gezellig. Deze PUT is ook speciaal, 
gezien de starttijd niet om 20:00 is, maar al begint om 
16:00. Er worden dus al vroeg biertjes gedronken, maar na 
een zware introductiedag met een rondleiding/speurtocht 
door het centrum van Utrecht, is dat ook wel verdiend.

Het is mooi om te zien hoe de nieuwe leden reageren op 
de gewoontes en tradities van de UBV. Hoewel er altijd een 
aantal zijn die al het één en ander hebben meegemaakt, 
zijn er veel eerstejaars die nog geen idee hebben hoe 

het binnen een vereniging gaat. Lichte verwarring op de 
gezichten was er te zien toen het UBV-lied werd ingezet 
en de manier van proosten van zowel het bestuur als het 
kandidaatsbestuur duidelijk werd. 

PUTten zijn altijd mooi. En ze zijn er ook het hele jaar 
door! Elke 1e en 3e dinsdag van de maand is er een PUT, 
met meestal een origineel thema. Zo was er afgelopen 
maand ook de piratenPUT. Populaire PUTten zijn 
bijvoorbeeld de KaraokePUT, waar je de longen uit je lijf 
kan zingen; de BeerpongPUT, perfect om te laten zien hoe 
goed je met kleine plastic balletjes om kan gaan; en ook de 
SinterklaasPUT, waar we afgelopen jaar speciale abSINT 
hadden. Kom dus ook komend jaar, wanneer je kan, een 
kijkje nemen!
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Voor wie mij niet kent
door Sven van der Valk

Voor wie het nog niet was opgevallen: we hebben 
nieuwe UBV-stickers en tasjes! Het prachtig design is 
gemaakt door Ellen Hoevenaar en het laat een man 
zien met daaronder de tekst: “Voor iedereen die me niet 
kent, ik ben Prof. Went!”. Nu zijn er vast eerstejaars 
die denken: wie was deze Prof. Went? Wat heeft hij te 
maken met de UBV? En wat is toch dat mysterieuze 
Wentgebouw waar ouderejaars het over hebben? Nou, 
ik hoop dat ik jullie iets meer kan informeren. 

De man op de stickers en tasjes is Prof. Dr. Friedrich August 
Ferdinand Christian Went, geboren in 1863 te Amsterdam. 
Na zijn studie en onderzoeken in Java is hij docent 
geworden in Utrecht. Daar stichtte hij in 1924 samen met 
zijn assistent dr. A. M. Hartsema een steunfonds op om 
botanici uit midden-Europa naar Nederland te halen. Een 
korte tijd later traden ook zoölogen tot dit steunfonds 
toe en op 19 februari 1924 werd de Utrechtse Biologen 
Vereniging opgericht. In het eerste bestuur van de UBV 
zat niet alleen Prof. dr. F. A. F. C. Went, maar ook Victor J. 
Koningsberger. Deze naam kennen jullie natuurlijk van het 
onderwijsgebouw waar ook de UBV-kamer zich bevindt! 

Het onderwijs van Biologie is tegenwoordig gecentreerd 
rond het Koningsbergergebouw (KBG), maar zo’n 5 à 
6 jaar geleden zat het onderwijs nog in het F. A. F. C. 
Wentgebouw aan de Sorbonnelaan. Het Wentgebouw was 
een groot vierkant gebouw dat ook wel de Ponskaart werd 
genoemd. Dit gebouw werd gebouwd in 1974, het heette 
toen nog Transitorium 3 en werd gebruikt door de Faculteit 
Tandheelkunde. Rond 1990 maakte Tandheelkunde plaats 
voor de studies Farmacie, Scheikunde en Biologie en 
werd de naam van het gebouw veranderd in het F. A. F. C. 
Wentgebouw. Een grootse dag voor de UBV! In dit gebouw 
zat niet alleen het onderwijs van Biologie, maar ook de 
UBV-kamer. De kamer zat net naast de laboratoria, wat 
er in resulteerde dat er altijd een grote stroom studenten 
richting de kamer kwam tijdens de pauzes. De UBV-kamer 
is in 2011 verhuisd naar het BBG en zit sinds vorige zomer 
in het Koningsbergergebouw. 

Zelf heb ik in mijn eerste jaar nog college gehad in de zaal 
‘Went blauw’. Deze zaal lag jammer genoeg niet in het 
echte Wentgebouw  maar zat in het ertegenaan gelegen 
FSB onderwijscentrum. Het Wentgebouw is intussen al 
gesloopt. Waar vroeger de ‘Ponskaart’ stond ligt nu een stuk 
braakliggend terrein. Op Google Maps kun je nog steeds 
het gebouw zien staan. Hoewel het gebouw er niet meer 
is, hebben we nu wel een ander heel mooi gebouw dat ook 
vernoemd is naar één van onze eerste bestuursleden en 
wordt Prof. dr. F. A. F. C. Went nog herdacht via de stickers 
en de tasjes van dit jaar.

Referentie:

http://www.dub.uu.nl/sites/default/files/styles/article_top/public/

users/90/images/went1.jpg?itok=yL10B72o
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|  RECEPT VAN DE MAAND |

Ajam Paniki (kip Paniki)
door Pascal de Heer

Orbis maakt een duurzame 
recepten site!
door Jelyn Gerkema

• Ca. 300 gram kipdij filet/braadlapjes
• Zakje 400 gram (Thaise/champignon/Chinese/Japanse) 

roerbakmix
• Bakje ajam Paniki

Iedereen kent het wel: net klaar met college en heel 
snel thuis even wat eten om vervolgens door te gaan 
naar bijvoorbeeld sport, een commissieactiviteit of 
iets anders. Maar in plaats van een kant-en-klare 
diepvriesmaaltijd op te warmen, kan je in diezelfde tijd 
ook iets heel lekkers, gezonds, goedkoops, voedzaams 
en licht verteerbaars maken.

Tegenwoordig zijn een hoop mensen bezig met voeding. En ook 
voor diegene is dit recept uiterst geschikt om aan je repertoire toe 
te voegen. In ajam Paniki zitten namelijk veel eiwitten en vezels, 
maar tegelijkertijd weinig koolhydraten. En het allerbelangrijkste 
is dat het lekker smaakt en simpel is.

Een bierproeverij: grachten clean-up, duurzame 
lunches, wij als duurzaamheidscommissie doen ons 
uiterste best om de UBV op een leuke manier meer 
bezig te laten houden met duurzaamheid. Dit kan dus 
op heel veel verschillende manieren! Ook aankomend 
jaar kunnen jullie uitkijken naar nog meer leuke 
activiteiten. But wait, there’s more.

Afgezien van de activiteiten die we organiseren, zijn we ook 
druk bezig met het opzetten van een site voor duurzame 
recepten. Hierop zijn snelle, makkelijke recepten te 
vinden, zoals taart, pindakoekjes, pizza, wraps, enzovoort. 
Dat allemaal met een duurzaam tintje. Als voorproefje 
hebben we alvast een recept voor jullie: een veganistische 
chocoladecake. Een heel eenvoudig recept en ook nog 
ongelooflijk lekker!

Zet een pan op hoog vuur en snij daarna de kip in blokjes. 
Doe de blokjes vervolgens in de hete pan, voeg peper en 
zout toe en bak dit 3 à 4 minuten. Je hoeft hierbij geen olie 
of boter te gebruiken, omdat de kip altijd wel wat vet bij 
zich heeft.

Als de kip licht is aangebraden aan de buitenkant, voeg je 
de ajam Paniki toe en bak je dit ongeveer 2 minuten mee. 
Daarna voeg je de roerbakmix toe en bak het geheel nog 3 á 
5 minuten. Doe dit vooral kort, zodat de groenten nog een 
beetje bite hebben en het geen snot is geworden.

Als laatste haal je de pan van het vuur, schep op en eet 
smakelijk!

| CO M M I S S I E  |

Recept (voor 2 personen; ca. 15 min.):

Veganistische chocoladecake

• Bereidingstijd: 15 min
• Oventijd: 45 min
•  Genoeg voor 8 personen 
• Veganistisch

Benodigdheden

• Oven 
• Bakvorm 
• Een gezond vertrouwen 

in je eigen bakskills 

Bereiding

• 190 gr bloem
• 200 gr suiker
• 30 gr cacao poeder
• 1 theelepel baking soda
• Een halve theelepel zout
• 5 eetlepels olijfolie
• 1 theelepel vanille extract
• 1 theelepel witte azijn
• 230 mL water

Bereiding 

1 Verwarm de oven voor op 175 graden en vet een   
 bakvorm in.
2 Zeef de bloem, suiker, cacao, baking soda en zout  
 en voeg het samen. Voeg daarna de olie, het vanille  
 extract, de azijn en het water toe. Mix totdat het  
 een glad mengsel is.
3 Giet het mengsel in de bakvorm en bak het voor 45  
 minuten in de voorverwarmde oven.
4 Haal het uit de oven en laat het afkoelen.
 
Toevallig geen zin in chocoladecake? Kijk dan op de site voor 
andere recepten! https://duurzamerecepten.wordpress.com

Heel veel geitenkusjes,

Orbis
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Trick or Treat
door Wobke van der Velde

|  FOTOPAGINA |

Ook dit jaar was het eerste UBV-feest 
van het jaar weer een groot succes. Bij 
deze een impressie van de avond. Foto’s 
zijn gemaakt door Ellen Hoevenaar van 
de Fotocommissie!
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|  F O T O  VA N  D E  M A A N D  |

AgendA

UBV 04-10
PUT Ook deze dinsdag wordt het weer een gezellige avond op 
Oudegracht 32. Welk thema het is houden we nog even geheim, 
maar Wobke tapt voor het eerst, dus het wordt sowieso een 
avond waar je bij moet zijn!

UBV 18-10
PUT Het begin van oktober is nog een beetje rustig qua 
activiteiten. Maar gelukkig zijn de PUTten er nog voor het 
sociale contact. De meeste tentamens zijn net geweest, dus er 
is geen reden om niet te komen!

UBV 20-10
UBV-feest Voor het eerst sinds jaren is er weer een UBV-
feest in oktober! In de Poema zal de feestcommissie weer vele 
biertjes voor je tappen. 

UBV 26-10 
Wissel-ALv Deze ALv is het einde van een bestuursjaar, 
maar ook het begin van het nieuwe jaar. Kom hierheen om de 
afrekening en de begroting te controleren, vragen te stellen 
over het beleid van afgelopen jaar en volgend jaar en natuurlijk 
om de wissel van het bestuur mee te maken. 

UBV 26-10
Wissel-PUT Als het 102e bestuur het stokje dan echt door 
heeft gegeven aan het 103e bestuur, is het tijd voor een feest. 
Dit zal gevierd worden in het K-sjot! 

UBV 28-10
Bioborrel Op vrijdag 28 oktober is de bioborrel. Goed om 
te netwerken, of om gewoon een gezellig drankje te drinken 
met je vrienden want het eerste drankje is gratis! Ook is dit de 
eerste activiteit van het 103e bestuur, dus je bent ook welkom 
om hen te ondersteunen.

Elke maand kiest de fotocommissie van de 
UBV een mooie, grappige of ontroerende 
biologische foto voor in de bioSCOPE. Foto’s 
kunnen door iedereen worden ingezonden die 
verbonden is aan het departement Biologie. 
Stuur je foto digitaal naar ubvfotocie@
gmail.com en wie weet komt jouw foto hier 
te staan!

door Evelien van der Schaar
Deze foto heb ik gemaakt in juni vorig jaar tijdens een werkvakantie bij een natuurreservaat in Zuid-Afrika. Tijdens de morning drive op deze 
koude en vroege ochtend hebben we eerst een uur rondgereden zonder dieren te zien (omdat het zo koud was). Nadat de zon wat hoger 
kwam te staan, werden de dieren in het reservaat wakker en werden we beloond met het zien van de groep leeuwen. Op de foto zie je Zulu, 
de oudste man en tevens de leider van de groep, met een gevangen gnoe. Een magisch moment om mee te maken!


