


|  INHOUD |

Hoofdredactrice
Judith Korhorn
bio-scope@uu.nl

Redactie
Mátyás Bittenbinder
Brigit van Brenk
Linda Brouwer
Anoek van den Bosch
Esther de Groot
Michiel de Groot
Marloes Leeflang
Iris van Meijl
Jeroen Nielen
Sacha Spelier
Sven van der Valk
Wobke van der Velde
Manon de Visser

Eindredactie
Judith Korhorn
Merit van der Velden
De redactie

Freelance bijdragen
Jaco Appelman
Johannes Boonstra
Jeffrey Brand

Gerard van Buiten
Jos Dekker
Ellen Hoevenaar
Daphne Jurriens
Loes Kip
Maud Sliepen
Iris Stal
Lisa Stigter
Jonno van Vulpen
Joep Wijnhoven
Amy Wortel

Aan dit nummer 
werkten verder mee
De geïnterviewden en foto-
grafen

Vormgeving
Lotte Scholten

Adverteren in bioSCOPE
Judith Korhorn
bio-scope@uu.nl

Adverteren voor de 
UBV
Wobke van der Velde
vicepenningmeester@ubv.
info

|  COLOFON |

2 Inhoud – Colofon
3 Redactioneel –Wetenschappelijke column
4 Bestuurscolumn
5 Departementsberichten - Stichting Trésor
6 Innovation inspired by nature
7 Botanische Tuinen Utrecht
8 NGO in beeld
9 Opmerkelijke organismen
10 Op je gezondheid
11 Scriptie in beeld
12-13 Biologische bestemming 
14 Reportage
15  Biologie in het nieuws
16  Vraag van de maand
17  Eerstejaarscolumn - Uit in Utrecht

18  UBV Bestuurscolumn - Mededelingen
20  UBV Puzzelpagina - Activiteit
21 UBV Archief
22 UBV  Activiteit - Recept van de maand
23 UBV Fotoverslag
24 UBV Foto van de maand – Agenda

Inhoud

UBV

| 2

Trésor op de UIT  p. 10

Het eerste biologieblad! p.14

Een smogzuiger?  p.6

Een onverwachte vakantie 
op de Biesbosch  p. 12-13

De flora en fauna 
van de UBV  p.21



De nationale wetenschaps-agenda, 
die vorig jaar is opgesteld, is een 
rijke bron van vragen naar kennis 
uit de Nederlandse samenleving. 
Ik vind het een goede zaak dat de 
samenleving zich kan uitspreken 
over relevante vragen voor de 
wetenschap. Niet alleen bedrijven 
en overheden, maar ook burgers 
die via hun belasting meebetalen 
aan de wetenschap. Overigens 
hebben ook onderzoekers vragen 

ingediend, om alvast hun eigen onderzoek te agenderen.

Bijna 12.000 vragen zijn ingediend, geclusterd in 140 
metavragen, verdeeld over vijf thema’s, waaronder ‘mens, 
milieu en economie’. Aan die metavragen zijn relevante 
beleidsagenda’s en onderzoeksagenda’s van universiteiten 
en onderzoeksinstituten gekoppeld. Bovendien zijn vragen 
uit verschillende thema’s aan elkaar gekoppeld. Het geheel 
levert een complexe doolhof van verbonden vragen.

Mijn vakgebied ecologie komt er bekaaid af: 0,4% van de 
vragen bevat de term ecologie. Biodiversiteit doet het iets 
beter met 1,3% van de vragen met die term. Natuurbeheer 
doet het dan weer slechter. Slechts 17 vragen hadden daarop 
betrekking. “Weten we al wat de problemen en oplossingen 
zijn?” “Is de natuur in Nederland af?”

Veel geclusterde vragen zijn zeer algemeen van aard. 
Bijvoorbeeld: Wat is het belang van biodiversiteit en hoe 
behouden we die? De wetenschap houdt zich al lang bezig 
met vragen op dit gebied en er is al veel kennis verzameld. 
Levert zo’n agenda dan wel nieuwe, uitdagende vragen op? 
Mijn indruk voor de ecologie: niet veel. Dat roept de vragen 
op of de samenleving zich wel met de onderzoeksagenda 
moet bezighouden. Moeten wetenschappers niet zelf hun 
agenda opmaken? Die vraag is ongepast en achterhaald. 
Veel onderzoeksgeld komt van bedrijven, van de nationale 
overheid, via NWO, en van de Europese Unie. Zij beïnvloeden 
al de wetenschapsagenda. Burgers verdienen ook een stem, 
zoals wetenschappers zelf die ook hebben.

Wetenschappers zijn erin getraind de relevantie van hun 
onderzoek uit te dragen. Wie de onderzoeksagenda’s 
bij het onderwerp biodiversiteit opzoekt, stuit op twee 
thema’s van de UU: future foods en future delta’s, waaraan 
beide onderzoeksinstituten van het departement biologie 
verbonden zijn. Het biologisch onderzoek is dus uiterst 
relevant, al is de praktische relevantie voor de problemen 
van vandaag soms ver te zoeken en heel onzeker. 

De natuur is van zichzelf nooit af. Ze ontwikkelt zich 
uit zichzelf, verandert door menselijk invloed en bevat 
nog ongekende en onbenutte mogelijkheden. Bovendien 
verandert het denken van mensen over natuur en 
natuurbeheer. Iedere samenleving heeft zijn eigen natuur. 
En zijn eigen behoeften aan nieuwe of aangepaste kennis 
daarover. Zo’n nationale wetenschapsagenda is een prima 
platform om die behoeften zichtbaar te maken. Wie relevant 
wil zijn, verdiept zich in die agenda.

Jos Dekker

|  REDACTIONEEL |
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Tot nu toe verveelt het nog steeds 
niet om één keer in de twee 
maanden een oud biologieblad uit 
het archief te vissen, het te lezen 
en mijn leeservaring te delen in de 
bioSCOPE. Stug probeerde ik deze 
regelmaat vol te houden, maar 
helaas had ik er deze maand toch 
echt geen tijd voor. Mijn avontuur 
binnen het archief zet ik volgende 
maand weer voort.

Soms kom ik meer tegen dan alleen oude bladen. Zo kwam ik 
ooit een stapel floppy’s tegen! Ik griste meteen de bovenste 
van de stapel en zocht naar de floppygleuf in de computer. 
Tevergeefs: die zat er niet. Toch zou het heel vet zijn om ooit 
de inhoud ervan de bestuderen. Wie weet heeft het wel grote 
waarde voor het archief en kan ik het overzetten, zodat de 
inhoud van de floppy’s voor altijd bewaard kan blijven.

Laatst kwam ik een hele stapel kopieën tegen met 
spellings- en lay-outregels, waarschijnlijk ooit door een 
oud-hoofdredacteur in elkaar gezet. Het bevatte regels die 
door de redactie gebruikt werd om het blad na te kijken. Er 
stonden dingen tussen waar ik zelf nooit aan gedacht had! 
Dit jaar ga ik proberen om sommige regels toe te passen en 
in te burgeren bij de redactie. Sommige, maar niet alle regels. 
Er zaten namelijk ook dingen tussen die compleet tegen 
mijn eigen spellingskennis ingingen, spellingskennis die ik 
heb opgedaan bij mijn minor journalistiek.

Sommige punten heb ik al geprobeerd toe te passen op dit 
nummer. Dat is meer werk dan je zou denken! Het ging hier 
en daar dan ook iets minder consequent dan ik had gehoopt, 
maar we hebben ons best gedaan.

Consequent in de spelling en lay-out of niet, deze bioSCOPE 
heeft weer wat moois te bieden. Zo is een heuse groep 
Utrechtse biologen naar College Tour geweest (pagina 14) 
en wordt uitgelegd waarom smeltende ijsbergen goed zijn 
tegen klimaatverandering (pagina 15). Ook vertelt Ellen 
Hoevenaar haar zomerse ervaringen in de Biesbosch (pagina 
12 en 13) en wordt de vraag beantwoord of huisdieren 
allergisch kunnen zijn voor mensen (pagina 16). Wil je weten 
welke plek in Utrecht wij deze maand aanraden om eens te 
bezoeken? Zie ook dan pagina 15. 

Lees ze!

Judith Korhorn, Hoofdredactrice

Spelling en lay-out De natuur is nog niet af

| W E T E N S C H A P P E L I J K E  C O L U M N  |
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Afgelopen 12 en 13 januari heeft de commissie die het 
biologieonderwijs van de Nederlandse universiteiten 
beoordeelt, onze opleiding bezocht. Wij waren de 
laatsten van de zes universitaire biologieopleidingen. 
De commissie gaat nu het eindrapport opstellen en over 
een paar maanden zal het eindoordeel gepubliceerd 
worden. Gelukkig heeft de commissie ook al op de laatste 
dag van het bezoek een voorlopige conclusie gegeven. 
De commissie vond dat de gesprekken met studenten, 
docenten en vertegenwoordigers van examen- en 
opleidingscommissies op een goede en prettige wijze 
waren verlopen. Ze constateerde dat de studenten in 
het algemeen tevreden waren met de opleiding en dat 
de studenten de grote keuzevrijheid tijdens de studie 
zeer waardeerden. Aanvankelijk had de commissie 
twijfels of de grote keuzevrijheid (twaalf studiepaden 
in de bacheloropleiding) wel functioneel kon zijn, 
maar na de gesprekken en bestudering van de inhoud 
van de studiepaden, de rubrics en eindtermen van de 
drie niveaus en de vakkenvuller, was de eindconclusie 
dat we een goede organisatie hebben gemaakt waar de 
studenten voordeel van kunnen hebben. Heel belangrijk 
was dat de commissie van oordeel was dat onze examen- 
en opleidingscommissies op een heel goede wijze 
functioneren. De actieve rol van de studenten in deze 
commissies werd door de commissie zeer gewaardeerd. 
Er werden natuurlijk ook een aantal punten genoemd 
waar we aandacht aan moeten besteden, zoals de hoge 
student/docent verhouding. De commissie raadde ook aan 
om de 7,5 ects onderzoekstage in de bacheloropleiding 
te koppelen aan de scriptie en dat verplicht te stellen 
voor alle studenten. Maar over het algemeen was de 
commissie tevreden over de organisatie en kwaliteit van 
onze bachelor- en masteropleiding.

Het schrijven van de kritische zelfevaluatie van de 
bacheloropleiding en van de master Environmental 
Biology heeft veel tijd en energie gekost, maar afgezien 
van het oordeel van de visitatie commissie is het 
heel nuttig om alle zaken die te maken hebben met 
de opleiding, eens op papier te zetten. Dat maakt het 
gemakkelijk om de sterke en zwakke punten duidelijk te 
krijgen, dus ook waar we in de toekomst verbeteringen 
moeten aanbrengen. We zullen bezig blijven met 
aanpassingen en veranderingen.

Een belangrijk aspect wat elk jaar terugkomt, is de 
score in de nationale studenten enquête (NSE) en de 
Elsevier. Afgelopen jaar waren wij in de Elsevier de beste 
bacheloropleiding volgens de hoogleraren en docenten, 
maar de score was volgens de studenten aanmerkelijk 
lager. De biologieopleidingen in Nederland verschillen 
echter niet heel veel van elkaar, dus met ons inzet moet 
het mogelijk zijn om zowel in de Elsevier als de NSE op de 
bovenste plaats te komen. Daarom gaan we komend jaar 
speciale aandacht besteden aan de verbetering van de 
communicatie met de studenten. Voor beide onderzoeken 
geldt dat het heel belangrijk is dat onze studenten aan 
deze enquêtes meedoen. Dus ook als je vindt dat alles 
wel goed gaat, doe mee met de enquêtes, dan moeten we 
toch de beste biologieopleiding van Nederland kunnen 
worden.

Er zijn plannen om nieuwe cursussen te ontwikkelen om 
ervoor te zorgen dat onze studenten voldoende variatie 
hebben om de juiste keuzes te maken. Een aantal van deze 
cursussen, op 2 en 3 niveau, zullen een goede basis gaan 
vormen voor de nieuwe masteropleiding Bio-Inspired 
Innovation, die in september van start gaat. Ik ga er ook 
vanuit dat er nieuwe onderwijsvormen gebruikt zullen 
worden, naast de hoor- en werkcolleges, met als doel 
om het onderwijs aantrekkelijker te maken voor zowel 
student als docent. Misschien hebben we over enige 
tijd de mogelijkheid om digitale microscopie in onze 
cursussen te implementeren, evenals digitale practica.

We zullen ons in het komende jaar bezig gaan houden 
met de roostering van de cursussen, om ervoor te 
zorgen dat elke student in elke periode op elk niveau 
voor hem of haar interessante cursussen kan volgen. 
Dit is een uitermate ingewikkeld proces, omdat elke 
verandering gevolgen heeft voor andere cursussen en 
de beschikbaarheid van docenten. Het zal dus zeker de 
nodige tijd kosten, langer dan een jaar, om te komen tot 
een optimaal aanbod, maar het doel is helder.

Hopelijk kunnen we over een jaar tot de conclusie komen 
dat 2016 een geweldig jaar is geworden, waarin we ons 
onderwijs zodanig hebben verbeterd dat iedereen, docent 
en student, trots is op onze biologieopleiding in Utrecht.

Johannes Boonstra, Onderwijsdirecteur

Evaluatie

| B E S T U U R S C O L U M N  |
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Oproep aan alle studenten: 
vul de NSE in!
Het is weer zover: de Nationale Studenten Enquête is 
weer klaar om ingevuld te worden. Niet alleen vinden wij 
het als departement zeer belangrijk dat zo veel mogelijk 
biologiestudenten het invullen, ook het College van Bestuur 
gebruikt de resultaten in hun beleid voor de Universiteit 
Utrecht. Een zeer handige, makkelijke, en belangrijke manier 
om je mening te laten horen. Niet alleen de negatieve, maar ook 
de neutrale en positieve meningen zijn voor ons heel belangrijk. 
De NSE wordt namelijk elk jaar zeer nauwkeurig onder de 
loep genomen door de ODC en het departementsbestuur. Op 
deze manier wordt ieder jaar de studie weer een stukje beter. 
Dus aan alle studenten: vul die NSE in! Het is tien minuutjes 
werk en je bereikt er heel veel mee. 

Het Trésorreservaat, hoe is dat eigenlijk?
door Jeffrey Brand

Het was vanaf mijn eerste jaar eigenlijk al een droom: 
het regenwoud zien. Vanaf de eerste periode werd ik al 
gek gemaakt met allemaal foto’s en verhalen over de 
meest en minst opvallende diersoorten. Zelfs planten 
ben ik er een beetje door gaan waarderen. Al die eerste 
nieuwsgierigheden zijn nogal doorgeslagen. En hier zit 
ik. Op het kantoor van Trésor, in Frans-Guyana, een 
stukje te schrijven over mijn ervaring van Trésor.

Stiekem vermoed ik dat een redelijke handvol UBV’ers de 
tropische regenwouden al eens heeft aangedaan. Voor mij 
was het echter nieuw. De foto’s waren me bekend. De entree 
van Trésor, een handvol panorama’s van bladerdekken en 
menig plantenfamilie is reeds de revue gepasseerd. De 
overweldigende ervaring van een regenwoud is echter niet 
in een screenshot te vangen. Helemaal niet als je in het 
bos loopt met twee heren die de beweging van ieder klein 
onopvallend beestje waarnemen. 

‘Ssssst! Stop! Zie je daar die Melastomataceae? Twintig 
meter daarachter liggen allemaal bruine blaadjes! Zie je 
daar die net zo 
bruine hagedis?’

Neen. 

Gelukkig zijn ze snel genoeg om regelmatig wat beesten op 
te pakken en te laten zien, waaronder gemijterde padden 
(Rhinella margaritifera), Anolisen (Anolis) en pijlgifkikkers 
(Dendrobates). Ook goliathvogelspinnen (Theraphosa 
blondi), behorende tot de grootste spinnen ter wereld, 
maken indruk.

Daarbovenop hoor je overal geluiden. Een eerste reactie 
als je het bos inloopt, is: ‘Oh nee hè, wordt hier zoveel aan 
houtkap gedaan?’ Allemaal kettingzagen in de verte! Het 
bleken gewoon insecten te zijn die ergens in een boom 
zaten te ratelen. Bizar hoe hard dat gaat. Toen we aan het 
einde van de wandeling een holletje tegenkwamen, werd 
mij gevraagd of ik kon zien wat erin zat. Weer een spin 
zeker? Nee? Even kijken. Hmm, is dat het lichaam van een 
hagedis? Ook niet?

Een krab. Een krab in een holletje in het regenwoud. Je kon 
me opvegen.

Ik blijf me verbazen over de dingen die ik hier zie. Iedere 
wandeling is anders. Ik hoor bij iedere stap, dichtbij of ver 
weg, dingetjes wegschieten. Af en toe ben ik snel genoeg 
om te zien wat het was. Die verhalen over Trésor heb ik 
altijd erg interessant gevonden, maar ze tippen niet aan de 
daadwerkelijke ervaring!

|  D E PA R T E M E N T S B E R I C H T E N  |
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Visitatiespeech over het 
algemeen positief
Op 12 en 13 januari kwam een panel van vijf heren in 
Utrecht op bezoek om een goed beeld te vormen van het 
huidige onderwijs en de organisatie erachter. Op 13 januari 
maakten ze dan ook in een korte speech het voorlopige 
resultaat bekend. Hieruit bleek dat  ze zeer te spreken 
waren over de huidige voortgang van de studiepaden. 
De studenten meer begeleiden in hun cursuskeuze door 
middel van de studiepaden was een positieve verbetering. 
Daarbij gingen ook de complimenten naar de nieuwe app 
‘Vakkenvuller’. Volgens hen zat de medezeggenschap ook 
goed in elkaar en worden de studenten goed gehoord. De 
deelexamencommissie kreeg een groot compliment: zij zijn 
erg actief en goed bezig met het verbeteren en behouden 
van het onderwijs en de eindtermen. Verbeterpunten zagen 
ze vooral in de interdisciplinariteit van de studie MLS. 
Daarnaast hoopten ze dat de ‘bijzondere’ vakken meer 
standaard of verplichte vakken gaan worden in zowel het 
bachelor- als het masteronderwijs. Ze gaven als voorbeeld 
de cursus Systeembiologie, een oud vak wat al lang in de 
verplichte vakken in de bachelor Biologie zit. Zij zien 
graag meer uitbreiding en integratie in andere cursussen, 

in plaats van dat het op een losstaande cursus lijkt te zijn. 
Ook zijn zij van mening dat elke bachelorstudent verplicht 
een onderzoekstage moet doen en het liefst in het Engels 
zouden moeten schrijven. 

Over het algemeen was het resultaat in ieder geval positief! 
Nu alleen nog even wachten op het officiële verslag.

Anolis chrysolepis. 
Goed verstopt, maar 
de heren hier zijn 
goed getraind.



Er was eens een wetenschapper die zo’n tien jaar 
geleden door de duinen liep. Het waaide, de wind kwam 
vanuit zee en droeg dus zand- en zoutdeeltjes met 
zich mee. Zodra de wind afneemt aan de lijzijde van 
de eerste duinenrij, zorgt de zwaartekracht ervoor dat 
die deeltjes neerslaan, want ze zijn zwaarder dan lucht. 
Maar wat viel die directeur van de botanische tuin op? 
Wat observeerde hij? Boven een duindoorn stegen de 
deeltjes op in plaats van te dalen! 

Dat kon alleen maar verklaard worden door het feit dat de 
struik en de rondzwevende deeltjes dezelfde elektrische 
lading hebben en elkaar dus afstoten, een vrij fundamentele 
wetenschappelijke ontdekking. Op die manier kan levitatie 
en soms ook beweging tegen de windrichting in verklaard 
worden. Je kan dus kleine deeltjes manipuleren (afstoten 
of aantrekken) met elektriciteit. Dat idee moest natuurlijk 
getest en bewezen worden en dat is dan ook gedaan: in een 
stal van een boerderij, een drukke verkeerstunnel onder de 
Maas en in een operatiekamer. Alle drie de testen waren zeer 
succesvol en bewezen dat de theorie klopte. Toch kwam er 
geen vraag op gang. Er werd gepraat in Peking en op andere 
plekken op de wereld, maar er kwam nooit een concreet 
vervolg in de vorm van een opdracht. Terwijl het toch 
goede translationele wetenschap was die een abstract idee 
vertaalde naar een praktische oplossing en onomstotelijk 
bewees dat dit een van de grote gezondheidsproblemen,  
namelijk smog in grote steden en geïndustrialiseerde 
gebieden, kan oplossen. Het leek erop dat een briljant idee 
in de test- en prototypefase bleef hangen. 

Tot er een kunstenaar met het idee aan haal ging. Op het 
laatste NIBI onderwijscongres in Groningen sprak Daan 
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Fijnstof: van fundament tot toepassing
door Jaco Appelman, Programma coördinator en Lecturer Bio-Inspired Innovation

Roosengaarde en die liet onder andere een smog- of 
fijnstofzuiger zien die hij ontwikkelde op basis van de 
kennis die op een universiteit was ontwikkeld. De abstracte 
uitvinding werd zichtbaar en tastbaar in de publieke ruimte 
en er werd gemeten of er echt minder deeltjes in de omgeving 
van de smogstofzuiger waren. Hier werd dus de toepassing 
onderzocht. Het toegepaste onderzoek en de ontwikkeling 
van de smogstofzuiger kostte twee jaar. Want zelfs met 
overtuigende wetenschappelijke resultaten is innoveren en 
valoriseren een kwestie van een lange adem en veel kastjes 
en muren. Maar nu hij er staat, komen er telefoontjes binnen 
van heel veel burgemeesters van grote steden die allemaal 
geïnteresseerd zijn. Door die zichtbaarheid en het feit dat 
burgemeester Aboutaleb om andere redenen veel bezoek 
van buitenlandse burgemeesters ontvangt, is er opeens wel 
vraag. Nu is het zaak om te gaan leveren en op te schalen en 
daarvoor moet je kijken of je nog meer waarde kan creëren. 

Dat gebeurt ook: er is bijvoorbeeld een sieradenlijn 
ontwikkelt waarin het opgevangen fijnstof wordt verwerkt 
en je kunt je voorstellen dat een aantal van deze stofzuigers 
een wijk kunnen schoonhouden: naast zichtbaar maken 
zijn esthetiseren en opschaling complementaire valorisatie 
routes.

Als je de master gaat volgen, zal je eerste jaar sterk gericht 
zijn op fundamenteel en translationeel onderzoek richten, 
terwijl we in het tweede jaar erop mikken dat je betrokken 
raakt bij ontwikkeling en gepast onderzoek. Ik hoop dat we 
over een paar jaar meer van deze voorbeelden vanuit onze 
faculteit kunnen laten zien, want het is heel inspirerend 
dat een duindoorn een oplossing biedt om één van de grote 
stedelijke problemen van deze tijd te lijf te gaan. Zo zie je dus 
dat je verschillende soorten onderzoek moet combineren 
om goed te kunnen innoveren. 

|  I N N O VAT I O N  I N S P I R E D  B Y N AT U R E  |

Oproep
Ken jij een inspirerend voorbeeld op 
deze faculteit van een onderzoek of 
onderzoeker die echt een impact kan 
hebben bij het verder verduurzamen van 
onze samenleving? Ben je vergelijkbare 
fundamentele ontdekkingen tegengeko-
men? Dan hoor ik dat graag! Ik wil die 
wetenschappers graag interviewen/
spreken om te zien of we ze met BII of 
SBM masterprojecten hun onderzoek 
verder kunnen brengen. Als je iets weet, 
mail dan naar j.h.appelman@uu.nl.

De fijnstof/smogstofzuiger.



|  B O TA N I S C H E  T U I N E N  U T R E C H T |
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Winter in de Botanische Tuinen
door Gerard van Buiten Hortulanus

Regelmatig krijgen wij de vraag wat we nou eigenlijk 
doen in de tuin als we tijdens de winter drie maanden 
gesloten zijn. Soms hebben mensen blijkbaar het idee 
dat ons dan niets anders rest dan bij de open haard te 
gaan zitten, maar niets is minder waar!

We gebruiken de wintersluiting juist voor groot onderhoud 
en renovatie. Er zijn klussen die elk jaar terugkomen. De 
tropische kassen worden bijvoorbeeld drastisch gesnoeid, 
zodat er in het volgende seizoen voldoende licht de kas in 
komt om ook de ondergroei in leven te houden. Gedurende 
de overige maanden  vindt dan nog onderhoud van snoei 
plaats. Ook buiten werkt het eigenlijk zo: het grove 
snoeiwerk, waarbij takken afvoeren en versnipperen, doen 
we zo veel mogelijk in de winter. Schoonspuiten van het 
glas in de kassen, opruimen van de afgestorven kruidachtige 
beplanting en het aanbrengen van compost horen ook bij 
het jaarlijks terugkerend winterwerk.

Werk waar je als bezoeker bijna helemaal niets van ziet, is 
het schonen van alle zaden voor de opkweek van het volgend 
seizoen en voor de internationale zadenuitwisseling. Voor 
eigen gebruik zijn dat zo’n 250 verschillende soorten die ’s 
zomers geoogst,  ’s winters schoongemaakt en vervolgens 
verder verwerkt worden. Voor ons eigen Index Seminum 
worden elk jaar ongeveer 100 bijzondere soorten geoogst, 
geschoond, gesorteerd, verpakt en verstuurd naar collega-
tuinen over de hele wereld. Uit hetzelfde netwerk ontvangen 
wij elk jaar weer zo’n 1000 soorten die we opkweken voor 
onze eigen tuin.

In de kassen die niet open zijn voor 
het publiek, vindt elk voorjaar de 
opkweek plaats van alle planten 
die in de tuin en de kassen worden 
uitgeplant. De grootste bulk zijn 
de eenjarige planten, waar al eind 
februari de eerste soorten van 
worden gezaaid.

En dan zijn er de meer incidentele 
onderhoudsklussen. Een pad 
opnieuw bestraten, een aantal 
vakken in de tuin opnieuw opzetten. 
En, zoals deze winter, het opnieuw 
inrichten van de oude kwekerij 
ten behoeve van een meerjarig 
onderzoeksproject van de vakgroep 
Ecologie en Biodiversiteit. Uit het 
zicht voor het publiek, maar een 
enorme berg werk: veel grondwerk 
en de aanleg van beregening, 
bestrating en hekwerk om de 
konijnen uit de proefopstellingen te 
houden. 

Het meest in het zicht zijn de werkzaamheden om het voor 
Utrecht Science Park (USP) publiek mogelijk te maken om 
op verschillende plaatsen de tuin in en uit te gaan. Net als de 
xs-poort aan de Leuvenlaan, komt er bij het entreegebouw 
en op de hoek bij het David de Wiedgebouw een poort die 
met een magneetpas te openen is. Daarvoor moeten kabels 
door de halve tuin worden gelegd, waardoor de hoofdroute 
op dit moment helemaal open ligt.  Als het weer meewerkt 
en er geen vorst is, worden in de tweede helft van januari 
de kabels gelegd en kunnen de paden weer worden hersteld. 
Het leggen van de kabels, het plaatsen van de hekken en 
het herbestraten wordt via Vastgoed en Campus uitgevoerd, 
maar het graven van de geulen en de afwerking van het hele 
project bezorgen ons ook een flinke kluif werk.

We doen het uiteindelijk allemaal om de tuin er in het nieuwe 
seizoen weer helemaal spik en span bij te hebben liggen, 
klaar te zijn voor het onderwijs en onderzoek,  én al onze 
bezoekers die heerlijke oase op de campus te bieden.  Waar 
je als USP medewerker tijdens je middagpauzewandeling 
aan de ene kant naar binnen kunt lopen en er aan de andere 
kant weer uit kunt als je wilt. Studenten kunnen, als alles 
straks werkt, op vertoon van hun collegekaart een kaart met 
een chip (bijvoorbeeld je OV-chipkaart) eenmalig activeren 
en dan ook gebruik maken van deze toegangspoorten. Ze 
konden altijd al gratis de tuin in, maar nu worden de tuinen 
een stuk makkelijker toegankelijk! 



‘Nu moeten jullie toch echt gaan slapen, anders zijn 
jullie veel te moe morgen om vlinders te vangen!’ Dat 
is wat ik de kinderen op het zomerkamp ‘s avonds 
laat probeerde te vertellen. Eigenlijk had het meer 
betrekking op mijzelf, want vijf dagen lang in de 
bossen 40 hyperactieve kinderen in de gaten houden is 
niet niks! Maar het was het meer dan waard om deze 
kinderen zo geïnteresseerd te zien in de natuur.

Of Stichting NatuurOntdekkers echt een ngo is maakt 
natuurlijk niet uit, de stichting omschrijft zichzelf 
in ieder geval als “de opvolger van Wildzoekers, een 
initiatief van Vogelbescherming Nederland en Stichting 
Natuurmonumenten en heeft grotendeels dezelfde groep 
enthousiaste vrijwilligers en een vergelijkbare doelstelling”. 
De stichting bestaat nog niet zo lang staat dus nog in de 
kinderschoenen. Via via hoorde ik over de stichting en heb 
mij destijds vrij impulsief aangemeld als vrijwilliger, samen 
met mijn zus (zij studeert Toegepaste Biologie aan HAS 
hogeschool). Al gauw waren we betrokken bij de organisatie 
van het kamp en kregen we onze eigen groepjes kinderen 
toegewezen om te begeleiden. De activiteiten van het kamp 
waren aangepast aan de doelgroep (d.w.z. groepen kinderen 
van 8 t/m 10 jaar en groepen kinderen van 11 t/m 13 jaar). 
De jongere kids doen nét wat meer spelletjes, de oudere kids 
“worden meer uitgedaagd met verschillende vormen van 
natuureducatie, zoals het vangen en op naam brengen van 
muizen of insecten”.
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Stichting NatuurOntdekkers: bioloogjes in spé!
door Manon de Visser

|  N G O  I N  B E E L D  |

Toekomstige biologen?
De activiteiten die ik begeleid heb zijn erg divers: 
kennismakingsspellen, kampvuuractiviteiten, vleermuizen 
detecteren, cameravallen plaatsen voor de nachtdieren, 
nachtvlinders spotten, hutten bouwen, pijl en boog 
maken, vroege vogeltochten, waterbeestjes vangen, met de 
boswachter op stap, een fotografie-workshop van KidzKlix, 
boomklimmen en natuurlijk ook ‘corfeest!!!’ (een synoniem 
voor ‘corvee’).

Je kunt bijna niet geloven hoe gelukkig het de kinderen 
maakt om ‘Van onderen!’ te roepen of om als eerste een 
platgereden hazelworm te vinden, want dat is natuurlijk 
zo super cool. En rondom het kampvuur in het donker 
‘Weerwolven van Wakkerdam’ spelen, daar kregen ze al 
helemaal geen genoeg van (wij trouwens ook niet). Al met 
al een super leuke ervaring en met een goed doel! Wie weet 
zorgen deze kampen ervoor dat deze kinderen later ook 
bioloog willen worden! 

De stichting is altijd blij met meer hulp of geïnteresseerde 
vrijwilligers, dus mocht je je geroepen voelen stuur mij dan 
even een mail (devisser.manon@gmail.com) zodat ik je kan 
doorverwijzen of eventuele vragen kan beantwoorden. Je 
kunt ook de website bezoeken (zie hieronder). Ook mensen 
die niet per se een biologische achtergrond hebben zijn 
welkom! 

Referenties:
http://www.natuurontdekkers.nl/natuurontdekkers, geraadpleegd op 05-01-2016
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Stichting NatuurOntdekkers: bioloogjes in spé!
door Manon de Visser

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

Het opmerkelijke organisme van deze maand is de onder 
vele biologen bekende mantis shrimp, in het Nederlands 
beter bekend als de bidsprinkhaankreeft. Wereldwijd 
bestaan meer dan 450 soorten bidsprinkhaankreeften, 
behorend tot 17 verschillende families. Ze komen 
uitsluitend voor in tropische en subtropische wateren. 

Ondanks het feit dat er behoorlijk veel soorten bestaan, is 
het algemeen bouwplan van het beestje nagenoeg hetzelfde. 
Wat meteen opvalt zijn de twee opvallende vangpoten die 
veel weghebben van voorste poten van de bidsprinkhaan. 
Deze poten zijn uiterst professionele moordwapens, 
waaraan de  kreeften hun naam te danken hebben.  Deze 
poten gebruiken de kreeften om hun prooi mee te vangen.

De basisvorm van de meeste soorten mag dan vergelijkbaar 
zijn, het onderlinge verschil in grootte en kleur is groot. 
Enkele soorten zijn in het bezit van een pantser met een 
prachtig palet aan kleuren en sommige zijn zó kleurrijk dat 
ze wel iets weghebben van een clown. 

Hoewel een aantal soorten bekend staat om de kleurenpracht, 
worden deze dieren zelden in aquariums gehouden. De reden 
hiervoor is tweeledig. Allereerst zijn bidsprinkhaankreeften 
uitzonderlijk territoriaal. Dit resulteert veelal 
in een zeer vechtlustige houding tegenover de 
andere aquariumsbewoners, waarbij de laatste 
groep meestal aan het kortste eind trekt. Menig 
aquariumbezitter blijft enkele uren na het 
toevoegen van een bidsprinkhaankreeft over 
met een bak vol dode vissen en één geagiteerde 
geleedpotige. 

Naast het feit dat de gehele inboedel van je 
aquarium eraan gaat, heeft de mantis shrimp 
nog een tweede kenmerk dat het een uitermate 
slechte aquariumbewoner maakt. Bij een groot 
aantal soorten zijn de vangpoten omgevormd 
tot een soortement sloopkogel, waarmee 
prooidieren met één krachtige stoot op slag 
worden gedood. Deze beweging gaat zo snel 
(1/3000 van een seconde) en met een dergelijke 

Evolutie op zijn best
door Mátyás Bittenbinder

kracht (1500N), dat rondom de plek van inslag zogeheten 
cavitation bubbles ontstaan, die door de vrijgekomen warmte 
imploderen. Ter vergelijking: als wij mensen in staat waren 
dergelijke krachten te genereren, dan zouden we een voetbal 
de ruimte in kunnen slaan. Het is daarom niet moeilijk voor 
te stellen dat het raam van het aquarium sneuvelt zodra een  
van deze kreeften er tegenaan ‘tikt’.  

Wat bidsprinkhaankreeften verder uniek maakt in de 
dierenwereld, is het feit dat ze uitzonderlijk veel verschillende 
kleuren kunnen waarnemen. Waar de mens gebruik maakt 
van drie typen lichtgevoelige kegeltjes (groen, blauw, rood), 
maakt de bidsprinkhaankreeft gebruik van maar liefst zestien 
verschillende kegeltjes! Dit betekent dat de kreeften niet 
alleen golflengtes van de kleuren rood, groen en blauw kunnen 
waarnemen, maar ook die van dertien andere kleuren. Het 
totaal aantal kleuren dat hiermee kan worden waargenomen 
is daarom ondenkbaar groot. Het evolutionair voordeel dat 
bidsprinkhaankreeften hieruit halen is dat ze in staat zijn om 
moeilijk waarneembare prooidieren waar te kunnen nemen. 

Bidsprinkhaankreeften zijn dus uiterst succesvolle 
roofdiertjes die er ook nog eens fancy uitzien, een uitstekend 
voorbeeld van evolutie op zijn best ! 
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Uitwisseling van 80 miljoen bacteriën in 
slechts tien seconden
door Iris van Meijl

|  O P J E  G E Z O N D H E I D  |

Een wilde zoenpartij op een UBV-feest of herhaaldelijk 
intiem zoenen met je vriend of vriendin. Heb je ooit 
nagedacht over hoeveel bacteriën jullie uitgewisseld 
hebben? Vast niet! Dat is op dat moment waarschijnlijk 
wel het laatste waar je aan denkt. Toch is het een 
interessant onderwerp wat een mooie brug slaat tussen 
onze studie en ons privéleven. Of je na het horen van 
de resultaten gaat twijfelen voordat je iemand gaat 
zoenen? Dat zal wel meevallen. Echte biologen zijn niet 
bang voor een beetje biodiversiteit. 

Het menselijk lichaam is een broedplaats voor bacteriën. 
In de meeste gevallen zijn ze onschuldig en vaak hebben 
ze een belangrijke en specifieke functie. Denk bijvoorbeeld 
aan je maag-darmstelsel. Ook in speeksel zijn vele bacteriën 
aanwezig, naar schatting zo’n 10 miljard verdeeld over 
600-700 soorten. Sommigen hiervan zijn heel algemeen en 
andere zijn persoonsafhankelijk. Verschillen ontstaan onder 
andere door een ander voedingspatroon en een verschil 
in mondhygiëne. Bacteriën in je mond zijn bijzonder om 
het feit dat ze binding moeten houden met je mond. Deze 
binding wordt in de meeste gevallen gerealiseerd door het 
maken van eiwitten die helpen bij de hechting aan tong, 
tanden of andere bacteriën. Wanneer ze deze binding 
verliezen, worden ze namelijk doorgeslikt, waarna ze in de 
maag terecht komen. Een totaal andere samenstelling van 
de omgeving leidt hierbij vaak tot de dood van de bacterie.  

Tijdens een tongzoen kom je in contact met het speeksel 
van de ander. Nu je weet hoeveel bacteriën er leven in je 
mond, is het geen gekke gedachte dat je er hiervan een 
aantal uitwisselt tijdens een zoen. Onderzoek toonde 
echter aan dat dit aantal maar liefst  80 miljoen bedroeg! 
Bij het onderzoek werd voor en na een intieme zoen van 
slechts tien seconden bij beide personen een sample van 
het speeksel genomen die vervolgens vergeleken werden. 
Voor degene die benieuwd zijn naar hoeveel bacteriën je 
zelf uitwisselt tijdens een zoen, is dit wellicht een goed 

experiment voor op de practicumzalen. 

Uit de resultaten bleek dat de ongelijkheid tussen het 
speeksel van de partners afnam naarmate het aantal zoenen 
per week toeneemt. Geen vreemde waarneming naar mijn 
idee. Naast een hogere uitwisseling van speeksel tussen 
de twee personen is deze hogere mate van overeenkomst 
waarschijnlijk ook het gevolg van vaker dezelfde dingen 
eten en bijvoorbeeld het gebruiken van dezelfde tandpasta. 
Niet alleen het aantal zoenen per week, maar ook de tijd 
verstreken tot de laatste zoen is onderzocht. Ook in dit 
geval spreken de resultaten, die te zien zijn in de grafiek, 
voor zich. Is de zoen pas een aantal uur geleden? Dan lijkt 
het speeksel nog relatief veel op elkaar. De afname na 
verloop van tijd is te verklaren aan de hand van het eerder 
genoemde kenmerk binding in de mond. Veel bacteriën die 
je tijdens een zoen van je partner krijgt, zijn na een aantal 
uur verdwenen, simpelweg omdat je ze doorgeslikt hebt. 
       
Is deze uitwisseling van bacteriën erg? Over het algemeen 
niet. In sommige gevallen, zoals bij de ziekte van Pfeiffer of 
het hebben van een koortslip (veroorzaakt door het herpes 
simplexvirus), is zoenen een bron van besmetting en daardoor 
af te raden. In de meeste gevallen wordt het echter gezien 
als een goede manier om de biodiversiteit in je mond te 
verhogen. Blootstelling aan verschillende bacteriën verhoogt 
namelijk je weerstand. Een kusje op je gezondheid dan maar?

Referenties

• College prof. dr. Remco Kort (microbioloog) bij de Univer 
siteit van Nederland. Gaat je speeksel lijken op dat van je partner 
als jullie vaak tongzoenen?  http://www.universiteitvanneder-
land.nl/college/gaat-je-speeksel-lijken-op-dat-van-je-partner-
als-jullie-vaak-tongzoenen/

• Nasidze, I., Li, J., Quinque, D., Tang, K., and Stoneking, M. (2009) 
Global diversity in the human salivary microbiome. Genome Res., 
DOI: 10.1101/gr.084616.108
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Comfort food en biocontrol

|  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.

Lisa Stigter
Onderwerp: Craving for comfort food

De hersenen zijn een zeer complex 
orgaan. Om deze reden is er over veel 
specifieke mechanismen nog weinig 
bekend. Steeds meer ziektebeelden 
worden tegenwoordig teruggekop-
peld naar falen of veranderingen in 
hersenmechanismen.  Eén daarvan is 
obesitas. Voedsel dat veel calorieën 
en vetten bevat (comfort food) is 
tegenwoordig makkelijk verkrijgbaar, 
in tegenstelling tot de tijd waarin 
de moderne mens ontstond. De 
moderne mens evolueerde namelijk 
in een tijd waarin vet- of calorierijk 
voedsel schaars was, en hierdoor een 
hoge beloningswaarde kende. 

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat obesitas gepaard gaat 
met aantoonbare neuronale veranderingen. Het opsporen 
van deze exacte veranderingen zou kunnen leiden tot 
het uiteindelijk vinden van een medische behandeling. 
Gedurende mijn scriptie heb ik gekeken naar specifieke 
hersengebieden, betrokken bij het belonende effect 
van voedsel. Voornamelijk de dopaminerge neuronen 
afkomend vanuit een hersengebied, de VTA, blijken 
van belang bij comfort food inname. Deze dopamine-
afgifte blijkt afhankelijk te zijn van het soort voedsel wat 
geconsumeerd wordt. Gedurende comfort food inname 
is de dopamine-afgifte aantoonbaar verhoogd. Ook is 
aangetoond dat obese individuen na consumptie van 
comfort food lagere dopamineconcentraties hebben in 
vergelijking met gezonde individuen. Dit lijkt aan te tonen 
dat minder voldoening gehaald wordt uit het eten van 
comfort food door patiënten, wat een mogelijke verklaring 
is voor de overconsumptie van voedsel. 

Gedurende mijn scriptieperiode heb ik ook stage gelopen. 
Ik heb meegelopen met een onderzoek waarbij werd 
gekeken of ratten kunnen discrimineren tussen een 
lekker smakende vloeistof (zoet) en een vieze vloeistof 
met toegevoegde calorieën (bitter). Het onderzoek was 
echter net begonnen, dus echt spannende resultaten zijn 
gedurende mijn scriptie niet gevonden. Wel was het een 
goede mogelijkheid om labwerk van dichtbij mee te maken 
en zo een kijkje te nemen in de dagelijkse bezigheden van 
een masterstudent. Een goede toevoeging dus aan het 
schrijven van een bachelor scriptie.

Jonno van Vulpen
Onderwerp: De effecten van biocontrol 
op micro-evolutie

Biocontrol (biological pest control) 
wordt al jaren toegepast: het 
bestrijden van een plaag met 
natuurlijke vijanden, uitgezet en 
gecontroleerd door de mens. Zeker 
nu er steeds meer kennis is over 
de schadelijkheid van chemische 
pesticiden en de effecten hiervan 
op het milieu. Hierdoor is er steeds 
meer vraag naar ‘natuurlijke’ 
oplossingen, zoals het al veel 
gebruikte lieveheersbeestje dat 
parasitaire bladluizen opeet of de 
sluipwesp die voorkomt dat rupsje 
nooitgenoeg de hele oogst verorbert. 

Zo klinkt bacteriën in de grond stoppen om ziekteverwekkende 
bacteriën weg te competeren ook als een goed idee. Helaas is 
ons begrip van de complexiteit van de natuur nog lang niet 
zo goed om de gevolgen op langere termijn te voorspellen. 
In mijn huidige bachelor scriptie-onderzoek bij Alexandre 
Jousset en Tianjie Yang (Ecologie en Biodiversiteit) bekijk 
ik de effecten van biocontrol op de micro-evolutie van een 
ziekteverwekkende bodembacterie. 

Door gemeenschappen samen te stellen van verschillende 
niet-pathogene bodembacteriën en mijn ziekteverwekker, 
kunnen de effecten van bijvoorbeeld een biodiversiteitgradiënt 
onderzocht worden. Nu is de vraag: wat zal er gebeuren 
met de ziekteverwekkende bacterie onder deze selectieve 
druk? Het zou kunnen dat de ziekteverwekker een andere 
overlevingsstrategie moet aannemen en hier bepaalde genen 
extra veel tot expressie moeten komen. Dit heeft mogelijk als 
gevolg dat andere genen minder tot expressie komen, zoals 
virulentiegenen. Het tegenovergestelde kan natuurlijk ook 
gebeuren: de ziekteverwekker spitst zich op het infecteren van 
planten. Het komt er dus op neer dat biocontrol onvoorspelbaar 
en gevaarlijk kan zijn als er niet voldoende onderzoek naar is 
gedaan. 

Binnenkort zal efficiënte voedselproductie belangrijker zijn dan 
ooit, want als de mensheid een kolonie sticht op Mars, zal een 
mislukte oogst het einde kunnen betekenen. Daarom moet er 
ook gekeken worden naar welke bacteriën we meenemen naar 
de rode planeet om in de bodem te gebruiken. Zouden goede 
bacteriën ‘slecht’ kunnen worden? Hebben ze competitie nodig 
om ‘goed’ te blijven? Moeten we dus ook ziekteverwekkers 
meenemen? Of een selectie maken van een kleine gemeenschap 
waarvan we denken dat we weten hoe ze reageren? 

Ben je zelf net klaar met je scriptie en wil 
je hier graag iets over vertellen? Stuur een 
mail naar bio-scope@uu.nl of neem con-
tact op met iemand van de redactie! 
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Ik ben nooit echt een persoon geweest van de vele 
vakanties. Met mijn ouders gingen we ook zelden weg. 
Als het dan al eens gebeurde, vertrokken we vaak voor 
een kleine week naar een grappig plekje in Nederland. 
Dit jaar besloot ik om het anders te doen: het zou 
een super drukke vakantie-vakantie worden. Voordat 
ik mijn eigen reisplannen had durven trekken, kreeg 
ik het aanbod om in de zomer mee te helpen met 
veldwerk in de Biesbosch. Ik zou dit kunnen gebruiken 
als een stage voor mijn scriptie en omdat ik stiekem dol 
ben op planten, nam ik het aanbod aan. Ik koos ervoor 
om in totaal zes dagen minder vakantie te hebben 
en te werken voor mijn studie, met zicht op een leuk 
scriptieonderwerp in mijn laatste bachelor jaar. Daar 
deed ik het allemaal voor.  

Met mijn begeleider, Stefan van Meijeren, vertrok ik met 
regenlaarzen, bergschoenen, Heukels’ Flora, oude broeken 
en shirts met lange mouwen, voor twee keer drie dagen 
naar de Biesbosch. Ondanks het voorspelde zonnetje was 
ik toch een beetje zenuwachtig voor wat er zou komen, of 
de brandnetels echt tot over mijn 
oren stonden zoals beloofd en 
of dat veldwerk eigenlijk niet te 
zwaar voor me was. Drie dagen 
achter elkaar met je begeleider 
in the middle of nowhere terwijl je 
elkaar helemaal niet kent, waar 
was ik toch aan begonnen? 

Na een tijdje in de auto kwamen 
we aan bij de Biesbosch. Er 
werd ons een bootje gebracht 
waarmee we ons, gedurende het 
verblijf in de Biesbosch, moesten 
voortbewegen. Na wat gesjouw 
met de spullen zaten we in het 

|  B I O L LO G I S C H E  B E S T E M M I N G E N  |

Een onverwachte vakantie 
door Ellen Hoevenaar

bootje, waar meteen al mijn zenuwen verdwenen. De 
Biesbosch stelde me niet teleur en was nog altijd net zo 
mooi als ik me herinnerde. Na nog geen 10 meter varen 
was ik de gewone wereld al bijna vergeten. Ik had nooit 
verwacht dat ‘op weg naar je werk’ zo ontspannend kon 
zijn. We brachten onze spullen naar de ‘Biokeet’, een oud 
gebouwtje vol met spinnen gelegen op de plaat ‘de Dood’. 
Het was allemaal veelbelovend. 

We vertrokken met het bootje naar de eerste bestemmingen 
waar we plotjes zouden vinden, die we uit moesten zetten 
en waarvan alle soorten en de hoeveelheid bedekking 
genoteerd moest worden. Voordat dat kon gebeuren, 
werden mijn acrobatische skills getest bij het klimmen 
uit het bootje en het manoeuvreren door een heg met 
prikkeldraad. Ik heb me nog nooit zo erg bioloog gevoeld 
dan toen ik, achter Stefan aan die veel groter en sneller was 
dan ik, me door een rietveld worstelde (lees: een veld met 
riet tot ver boven me, verwikkeld met brandnetels) op zoek 
naar plantensoorten die we nog niet waren tegengekomen 
in dat plot. In zes dagen tijd ben ik op plekken geweest met 

De ‘Biokeet’: oud en vol met spinnen, 
maar het voelt direct als thuis.

Een foto van de Biesbosch bij 
zonsondergang
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vegetatietypen die ik nog nooit eerder echt bekeken had 
en heb ik ontelbaar veel (voor mij) nieuwe plantensoorten 
leren kennen, inclusief de wetenschappelijke namen, die ik 
stiekem nu weer voor de helft vergeten ben. 

Naast geluk met het weer hadden we ook het geluk dat we 
iedere dag sneller klaar waren met de plots dan we dachten. 
Combineer vrije tijd met prachtige natuur en je hebt 
een onverwachte vakantie. Ik voelde me zo ontspannen 
tijdens het veldwerk en zo vrij tijdens het zwemmen in de 
Biesbosch. Een sjoelbak en onwijs lieve Biesboschbewoners 
die je uitnodigen om overheerlijke lasagne te komen eten 
wegen al heel snel op tegen de vele spinnen in de keet (die 
je overigens niet kon zien wanneer je het licht weigerde aan 
te zetten, dus no big deal). 

Naast het veldwerk heb ik onwijs veel nieuwe dingen 
ervaren tijdens deze dagen. Zo heb ik voor het eerst in mijn 
leven een bootje bestuurd en heb ik voor het eerst in mijn 
leven tussen super hoog riet gelopen. Dat lijkt erg veel op 
rennen door een maïsveld, wat nog op mijn bucketlist stond 
(enkel de brandnetels waren wat overbodig hierbij). Ook 
ben ik bijna verdwenen in een stoom, omdat veel te grote 
waadpakken niet optimaal zijn bij modderige bodems. Het 
roeien op een minilaagje water, waardoor de rugvinnen van 

Bij zonsondergang ging ik samen met Stefan een rondje varen om bevers te spotten.

karpers boven water wapperden, was ook nieuw voor mij. De 
lekkerste bramen van Nederland eten, een late boottocht 
op zoek naar bevers en natuurlijk niet te vergeten, het wild 
plassen. Ik wil terug.  

Ben jij ergens geweest wat 
je echt met je medebiologen 
moet delen? Laat het de 
redactie weten! Stuur een 
e-mail naar bio-scope@
uu.nl of schiet één van de 
redactieleden aan. Wie weet 
mag jij dan wel de volgende 
biologische bestemming 
schrijven!

Elke ochtend moest het water uit het bootje geschept worden, om-
dat er een paar kleine gaatjes in zaten. Dit deed Stefan, omdat hij 
zwaarder was, zodat het water makkelijker naar een punt zou lopen. 
Je hoorde mij niet klagen.

Een foto genomen in de Biesbosch op weg naar 
plekken waar verschillende plots stonden.



actie te laten komen wat betreft natuurbehoud. Zelf heeft ze 
jarenlang gedragsonderzoek gedaan bij wilde chimpansees in 
Gombe Stream National Park in Tanzania. Dit is ook waarom 
veel biologen haar volgen, want dit is de droom van menig 
ecoloog en/of gedragsbioloog: lekker in het regenwoud het 
leven van dieren onderzoeken. Studenten vroegen Jane dan 
ook advies over hoe de hedendaagse student het ook zo ver 
kan schoppen. Haar antwoord was vaak hetzelfde en was een 
quote van haar moeder: ‘Als je iets heel graag wilt, werk dan 
hard, zet door en geef niet op.’ Ondanks dat het een vrije 
heldere uitspraak is, vonden een aantal het alsnog moeilijk 
te begrijpen, misschien omdat het in het Engels was: ‘Oh, dus 
je (Jane) vind dat ik (meisje dat olifanten wil beschermen) 
maar voor een andere diersoort moet gaan, want de olifant 
beschermen is heel ingewikkeld.’ Toch bleef Goodall op zo’n 
moment rustig en legde het opnieuw uit.

Jane Goodall’s manier van spreken en haar gevatte grapjes 
doen me vaak denken aan mijn oma. Mijn oma heeft eindeloos 
veel verhalen over haar tijd in Indonesië en Amerika en 
vertelt daar graag over. Zo sprak Jane ook over haar tijd in 
Afrika en haar passie om chimpansees te beschermen en 
iedereen luisterde gefascineerd. Toch was er één uitspraak 
die bij de feministische vrouwen in de zaal in het verkeerde 
keelgat schoot, namelijk over het feit dat Jane zei dat mannen 
niet naar vrouwen zouden luisteren. Hier werd dan ook een 
aantal keer over gevraagd, zelfs na specifiek aandringen van 
Jane dat ze het niet zo bedoelde. Ik ben wel benieuwd naar 
hoe veel van deze vragen eruit zijn geknipt.

Net zoals bij mijn oma thuis de tijd vliegt, zo was het ook 
bij de College Tour. De twee uur opnames waren zo voorbij. 
Gelukkig kunnen we allemaal nog een keer van haar genieten 
op 5 februari om 21.10 op NPO 2. Dus wil jij ook geïnspireerd 
worden door de verhalen van Jane Goodall, kijk dan naar de 
College Tour!

Vorige maand gingen meer dan 40 Utrechtse Biologen 
op pad naar Amsterdam. Niet om gewoon gezellig een 
dagje Artis te doen, maar om een middag aandachtig te 
luisteren naar en vragen te stellen aan één van de meest 
inspirerende biologen ter wereld. 

Op zaterdag 16 januari waren de opnames van de College 
Tour in de Koningszaal in Artis, met niemand minder dan 
Dame Jane Goodall. De UBV had van College Tour een belletje 
gekregen of wij het leuk vonden om bij de opnames te zijn 
en dat lieten we ons niet twee keer zeggen. Binnen een uur 
hadden we meer dan 20 aanmeldingen van leden binnen. Na 
nog even te checken bij College Tour management bleek dat 
we met maximaal 40 mensen konden komen en binnen een 
mum van tijd hadden we dan ook de lijst vol.

Omdat UBV’ers zich ook nog via de website konden 
aanmelden, zaten er tussen de andere gasten van College 
Tour meer dan 50 Utrechtse biologen te wachten op Jane 
Goodall. Presentator Twan Huys was van te voren even 
aan het tasten over wie er in de zaal zaten, maar het was 
vrij snel duidelijk dat Utrecht ‘de grootste biologiefaculteit 
van Nederland’ is. Ook viel hem op dat er duidelijk meer 
vrouwen in de zaal zaten. Later zei Jane Goodall hierover 
dat haar oud-collega Louis Leakey geloofde dat vrouwen ook 
wel de beste observatoren zijn, vanwege hun geduld. Wel 
wilde ze de mannen in de zaal niet ontmoedigen en voegde 
ze toe dat er ook uitstekende mannelijke gedragsbiologen 
zijn. Waarschijnlijk refereerde ze hier onder andere naar de 
welbekende Frans de Waal, wiens mentor Jan van Hooff ook 
in de zaal zat.

Jane Goodall. Ze is nu 81 jaar oud en reist nog steeds meer 
dan 300 dagen in het jaar om mensen over de hele wereld 
haar ervaringen en mooie verhalen te vertellen en mensen in 
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Utrechtse Biologen ontmoeten Jane Goodall
door Marloes Leeflang
foto: Roy Borghouts
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|  B I O LO G I E  I N  H E T N I E U W S  |

Smeltende ijsbergen beschermen tegen 
klimaatopwarming
door Jeroen Nielen

Op 12 januari 2016 koppen verschillende kranten 
en internetsites dat het smelten van ijsbergen 
klimaatopwarming tegen kan gaan. Een zeer bijzondere 
kop en een goede reden om er eens wat dieper in te 
duiken. 

Het lijkt een zeer tegenstrijdige uitspraak te zijn: het smelten 
van de ijsbergen remt de klimaatopwarming. Wanneer we 
dieper kijken naar het onderzoek, dat uitgevoerd is door 
Amerikaanse onderzoekers, zien we eigenlijk een best 
logisch verband. De wetenschappers onderzochten rondom 
het eiland in een range van enkele kilometers de hoeveelheid 
chlorofyl. Er werd specifiek naar chlorofyl gezocht, omdat 
dit voorkomt in fytoplankton. Fytoplankton is zeer goed in 
staat om CO2 op te slaan en kan dus zeer veel koolstof uit de 
atmosfeer filtreren. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in de Zuidelijke Oceaan 
rondom de Zuidpool. Door middel van remote sensing werd 
de hoeveelheid fytoplankton gemeten. Uit eerder onderzoek 
was al gebleken dat ijsbergen een bron van nutriënten 
kunnen zijn. Vooral ijzer bleek een veelvoorkomend nutriënt 
in ijsbergen te zijn. Er was echter nog niet eerder onderzoek 
gedaan naar de invloed van ijsbergen op de toename van 
fytoplankton. Bovendien is het meeste onderzoek gedaan 
rondom de Noordpool en niet in de buurt van de Zuidpool. 
De smeltende drijvende ijsberg laat een spoor achter van 
fytoplankton op de plekken waar het smeltwater gestroomd 
heeft. 

In figuur 1 is duidelijk een patroon te zien. Zo is 
er links in de figuur een hele hoge concentratie 
(achter de ijsberg), terwijl vóór de ijsberg de 
concentratie fytoplankton relatief laag is. Het valt 
ook gelijk op dat fytoplankton niet gelijk aanwezig 
is zodra de ijsberg op die plek is. Het duurt een 
paar dagen voordat er daadwerkelijk hogere 
concentraties fytoplankton gemeten worden. 
In het onderzoek werd ook duidelijk op welke 
afstand van de ijsberg de ideale omstandigheden 
zijn voor de fytoplankton. Zo bleek dat in een 
afstand van 100 kilometer van de ijsberg er het 
meeste chlorofyl werd waargenomen en daarmee 
dus ook de meeste fytoplankton. 
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Referenties

Duprat, Luis PAM, Grant R. Bigg, and David J. Wilton. “Enhanced 
Southern Ocean marine productivity due to fertilization by giant 
icebergs.” Nature Geoscience (2016).

De hoeveelheid chlorofyl uitgezet tegen de afstand tot de drijvende 
ijsberg.

De hoeveelheid chlorofyl die te zien is rondom een 
drijvende ijsberg. 

Kortom: een vrij tegenstrijdige voorspelling bleek volkomen 
terecht. Het smelten van drijvende ijsbergen rondom de 
Zuidpool zorgt inderdaad voor een toename aan nutriënten 
en trekt daarmee een hoop fytoplankton richting die 
gebieden. Een zeer positief onderzoek betreffende 
de opwarming van de aarde. De discussie rondom 
klimaatverandering zal met dit onderzoek weer in een hele 
andere hoek terecht komen. De toekomst zal uitwijzen hoe 
het verder gaat met onze kostbare poolgebieden. 
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|  V R A A G  VA N  D E  M A A N D  |

Misschien hebben sommigen van jullie het zich wel eens 
afgevraagd, maar: kunnen huisdieren ook allergisch 
zijn voor mensen? Quest zocht het uit en het antwoord 
blijkt volgens hen: ja. Dan vraag je je ook meteen af: 
is dat eigenlijk wel zo gek? Welke dieren hebben daar 
dan last van en hoe moet je je zo’n allergie voorstellen? 
Best de moeite waard om uit te vogelen!

We kennen het allemaal wel: onze hond of kat moet niesen! 
‘Ach, moet je niesen?’ zeggen we dan. Quest geeft wel aan 
dat een dergelijke allergie voor mensen maar heel zelden 
voorkomt. In hun artikel staat echter wel dat 10-15% van de 
honden ‘een of andere’ allergie heeft. Dit percentage blijkt 
overeen te komen met die bij mensen. Dit is dus één op de 
tien honden! Als je nagaat hoeveel mensen wel niet last 
hebben van hooikoorts, is dit lang niet gek.

Oorzaken

De hoofdoorzaken van de meest voorkomende allergieën 
van honden en katten blijken ‘huisstofmijt’ en ‘pollen’. 
Hetzelfde geldt voor mensen. Quest legt uit dat honden 
en katten vroeger werden getest op een ‘mensenallergie’, 
om te voorkomen dat mensen zo’n hond of kat in huis 
namen. Tegenwoordig testen ze dit niet meer, deels omdat 
het inspuiten van menselijke huidschilfers ook kan zorgen 
voor de overdracht van HIV (de details hiervan worden niet 
genoemd), maar grotendeels omdat een mensenallergie dus 
bijna nooit voorkomt. Daarnaast duurt het bijvoorbeeld bij 

een hond ook zo’n twee tot vijf jaar voordat hij symptomen 
zal vertonen van mensenallergie. Dit schijnt namelijk even 
te duren, omdat herhaaldelijke blootstelling aan menselijke 
huidschilfers nodig is voordat de allergie zich ontwikkelt. 
Deze herhaalde blootstelling moet echter niet moeilijk te 
behalen zijn als het je eigen huisdier betreft, lijkt mij.

Symptomen

Wanneer je kat of hond allergisch is voor iets, is dit gauw 
te merken aan kale plekken, haaruitval of jeuk. Het zou 
aan een bepaald merk voer kunnen liggen, maar dus ook 
aan jouw eigen menselijke huidschilfers! Soms lijkt het 
bovendien alleen maar of je dier allergisch is, maar zijn de 
symptomen te vergelijken met stress en is dat de oorzaak. 
Het is dus vaak lastig om uit te vinden bij zo’n dier of en 
waarvoor deze precies allergisch is. Het kan zelfs zo zijn dat 
je hond allergisch is voor de buurtkatten, of andersom. 

Eau d’allergie

Wat overigens wel belangrijk is om te vermelden, is dat jouw 
huisdieren (vooral honden en katten) sowieso allergisch 
kunnen zijn voor bepaalde chemicaliën die voor ons als heel 
normaal worden beschouwd. Bijvoorbeeld een bepaalde 
shampoo, je wasverzachter of die favoriete parfum kunnen 
irriterend zijn voor jouw huisdier en een allergie opwekken. 
Uit ervaring spreek ik bijvoorbeeld ook over mijn ratten, die 
natuurlijk een super sterk reukvermogen hebben. Wat voor 

ons normaal is, kan helaas vervelend zijn voor 
bepaalde type huisdieren.

Ik ben me ervan bewust dat ik dit artikel schrijf 
voor een groep nieuwsgierige biologen waarvan 
een groot deel vast wel een dier in huis heeft dat 
noch hond noch kat is. Helaas kan ik toch niet 
veel zeggen over de mensenallergie specifiek 
voor andere beesten, omdat hierover eigenlijk 
alleen onderzoek gedaan is naar honden en 
katten. In ieder geval heb ik mijn hagedis nog 
nooit zien niesen, maar wanneer ik mijn kat 
binnenkort hoor, zal ik toch weer even terug 
denken aan dit interessante weetje.

Kunnen huisdieren allergisch zijn voor mensen?
door Manon de Visser
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|  E E R S T E J A A R S C O L U M N  |

Stop met hamsteren!
Wist je dat studeren veel 
makkelijker kan? Er is een andere 
optie dan twaalf uur elke dag 
in de boeken te zitten de week 
voor de tentamens. Namelijk: 
simpelweg niet studeren. Het zal 
wel raar klinken. Maar bedenk 
eens: wie hikt er nou niet tegen 
die enorme bergen materiaal 
aan? Je bent vast niet de enige 
die wanhopig wordt van al die 
dikke boeken. Al die studenten 
die tijdens de tentamenweken 
aan de rijen tafels als hamsters 
net voor de winter de lappen 
tekst naar binnen stampen. 

Persoonlijk ben ik ook dan ook geen groot liefhebber van 
het zielloos doorslikken van leerstof. Hiermee bedoel ik 
niet te zeggen dat je je studie moet opgeven, maar eerder 
te stimuleren om een keertje op een andere manier naar 
je vakken te kijken en naar het materiaal dat hierbij komt 
kijken. Leren is in deze situatie het sleutelwoord.

Een studie zou moeten gaan om het verkrijgen van kennis op 
de gebieden waar je interesses liggen. Het zou iets moeten 
zijn wat je graag doet, waar jouw passie ligt en als je de stof 
doorneemt, je nieuwsgierig zou moeten maken naar meer. 
Het zijn immers wel een paar jaren van je kostbare leven 
die je investeert. Je studentenleven is de mooiste tijd van 

je leven. Waarom zou alleen het gedeelte buiten je studie 
mooi moeten zijn? Zou je studie zelf ook niet iets moeten 
toevoegen? Er zullen altijd dingen zijn die minder leuk zijn. 
Niet alle hoorcolleges of practica zijn te genieten. Maar als 
je ergens tijd in investeert, dan zou je er ook van moeten 
genieten.

Denk na over de stof die je leest, vraag jezelf dingen af 
en bediscussiëer het. Als de stof niet interessant is, zoek 
manieren om het toch interessant voor jezelf te maken. Daar 
zijn altijd mogelijkheden voor. Momenteel als eerstejaars 
komen er vakken langs zoals bijvoorbeeld Biologie van 
Planten of Dieren en hoewel planten mij interesseren, 
fascineren ze me veruit niet zoveel als dieren. Bij voorkeur 
spendeer ik meer tijd aan het leren van Biologie van Dieren. 
Maar betekent het dan Biologie van Planten niks voor mij 
kan betekenen? Natuurlijk wel! Het is natuurlijk lastig 
om zomaar plantenhormonen erbij te halen, maar als het 
mogelijk is, probeer ik zo nu en dan experimenten uit te 
voeren in de tuin om voor mezelf de werking van planten te 
zien, zoals met het gravitropisme. Of documentaires kijken 
van David Attenborough is ook een goede alternatief voor 
de studieboeken. Zo is stof veel makkelijker op te nemen.

Als je je binnenkort dus weer eens gaat voorbereiden voor 
je tentamens, begin dan een keer wat eerder. Speel ermee, 
vraag dingen af en ga wat dieper in op vlakken die je 
interessant vindt. Leer! 

Iris Stal

Kunnen huisdieren allergisch zijn voor mensen?
door Manon de Visser

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

Café Averechts
door Sven van der Valk

Als je een gezellig cafeetje zoekt waar de meest 
uiteenlopende mensen komen, een lekker biertje wil 
drinken en je daarmee ook nog wat toevoegt aan een 
goed doel, dan ben je bij Averechts aan het juiste adres.

Averechts is een klein cafeetje in de Utrechtse Vogelenbuurt. 
En niet zomaar een cafeetje: alle winst gaat namelijk naar 
een goed doel! Zo worden er diverse projecten in Oeganda en 
Nepal gesteund. Om zo veel mogelijk te kunnen betekenen 
voor deze projecten, werken de medewerkers geheel vrijwillig 
en zelfs de fooienpot heeft een eigen project om te steunen. 
Deze pot wordt iedere twee maanden verdubbeld en aan het 
goede doel geschonken.

In Averechts is er iedere dinsdag een open micavond waar de 
meest uiteenlopende acts langskomen. Zo klinkt er op het ene 
moment een akoestisch setje en staat op een ander moment 
een heerlijk jazzkoppel te spelen. Naast deze dinsdagen is er 
regelmatig muziek te horen: op vrijdagen en zaterdagen staan 
er vaak kleine bandjes en DJ’s die bijvoorbeeld met een bak vol 
platen met hardrock en metal een ‘ruige plaatjes avond’ vullen. 

Bij Averechts is er een ruim aanbod van lekkere biertjes. Het 
standaard pilsener wat er wordt geschonken is Gulpener, 

maar er zijn nog diverse bieren op de tap of uit de fles. Ook 
schenken ze er ook een breed aanbod aan whisky’s. Bovendien 
kan je op zondagen, als je een mailtje stuurt, voor dertien of 
vijftien euro genieten van een driegangenmenu. 

Toen ik er een keer op een dinsdag binnenstapte, hing er een 
gemoedelijke sfeer: er speelde iemand gitaar op het podium 
en er werd hier en daar zachtjes gekletst. Achter de bar 
stonden twee leuke dames die met een glimlach een biertje 
tapten. Wat meteen opviel, waren de mensen die er zaten. 
Er hangt al een hele gemoedelijke sfeer en je praat al snel 
met mensen die je nooit eerder hebt gezien. Er waren vele 
verschillende mensen die er ook uitzagen alsof ze genoeg 
dingen meegemaakt hadden. Ik kreeg het idee dat je daar 
avonden kan luisteren naar levensverhalen die in de meeste 
films niet zouden misstaan. 
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Februari is een speciale maand voor de UBV. Het 
hele bestuur wordt er zenuwachtig van. Zoals jullie 
ongetwijfeld allemaal moeite hebben gehad met slapen 
door de spanning van je verjaardag die eraan komt, zo 
liggen nu ook wij er wakker van. Februari is namelijk de 
maand van de verjaardag van de UBV, haar Dies Natalis. 
Letterlijk vertaald, voor de gymnasten onder ons, betekent 
Dies Natalis: dag van de geboorte. Voor de UBV was die dag 
19 februari 1924. In plaats van dat we gewoon makkelijk 
doen en verjaardag zeggen, gebruiken universiteiten, 
studie- en studentenverenigingen vaak de Latijnse 
term voor deze dag. Bij de UBV staat de week rondom 
19 februari altijd volledig in het thema van de dies, en 
worden er allemaal speciale activiteiten georganiseerd. 
Die slapeloosheid is dan natuurlijk niet alleen het gevolg 
van de spanning voor alle feestelijkheden, maar ook van 
de stress om te voldoen aan de hoge verwachtingen die 
gecreëerd zijn door ervaringen uit het verleden.

Elk jaar wordt de diesweek gefocust rondom één thema. 
Voorbeelden van voorgaande jaren zijn: na-apen, 
kleurrijk en labyrint. Het thema van komend jaar is op 
het moment van schrijven nog geheim, maar het bestuur 
heeft er de hoofden lang over gebroken. Een aantal 
weken voor de diesweek begint zal het thema bekend 
gemaakt worden met een mooi filmpje. Dus heb je het 
nog niet gezien? Kijk nog even het filmpje van dit jaar om 
het thema te weten te komen!

In de vooraanloop naar de dies hebben we een wedstrijd 
gehouden voor het nieuwe ontwerp van het T-shirt van 
dit jaar. Er zijn weer spetterende ontwerpen ingeleverd. 
Dus, wil je laten zien bij welke vereniging jij al die leuke 
avonturen beleeft en wil je waardering laten blijken aan 
de nu nog onbekende ontwerper? Dan moet je maar even 
komen kijken tijdens de opening van de diesweek, want 
dan wordt het T-shirt onthuld en kan je er meteen eentje 
kopen!

We hopen jullie allemaal te zien bij de receptie, waar je 
de UBV kan feliciteren met haar verjaardag. Laten we er 
een leuk verjaardagspartijtje van maken!

Liefs,

Namens het 102e bestuur der Utrechtse Biologen 
Vereniging

Daphne, Sven, Marius, Marloes, Sven en Wobke

Dies Natalis der UBV
door Daphne Jurriens

|        MEDEDELINGEN |

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

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

Dies 

Het is weer februari en dat betekent 
dat de UBV haar verjaardag viert! In de 
week van 15 februari zal het 92-jarige 
bestaan van de UBV gevierd worden, 
met elke dag nieuwe en spannende 
activiteiten. Ook zullen we op 17 
februari eindelijk de nieuwe Almanak 
te zien krijgen!



People in Science is het recruitmentbureau voor 
professionals in de branches:

•	 Farma
•	 Biotechnologie
•	 Life Science
•	 Chemie
•	 Food
•	 Milieu

Wij onderscheiden ons door onze persoonlijke en 
heldere aanpak. Je heb een eigen  
contactpersoon, die alles voor je regelt.  
Door ruime ervaring in de science-branche,  
gecombineerd met uitgebreide ervaring met  
recruitment, kan je er vanuit gaan dat je  
contactpersoon precies weet waar jij mee  
geholpen kan worden in je carrière.

www.peopleinscience.nl | info@peopleinscience.nl | 06 - 53 60 60 27

twitter.com/peopleinscience

facebook.com/peopleinscience

LinkedIn.com/peopleinscience

PSc
p e o p l e  i n  s c i e n c e

Recruitment for Science Professionals
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|  U B V A C T I V I T E I T |

Lieve lezer,

Zoals je misschien al weet, organiseert de Utrechtse 
Biologen Vereniging elk jaar een fantastisch gala voor al 
haar leden en aanhang en uiteraard zal het dit jaar ook 
weer plaatsvinden. Op 11 maart 2016 zal Het Oude Tolhuys 
haar deuren opengooien voor alle doldwaze biologen. Of je 
je nou meer thuis voelt in het lab of in het werkveld, dat 
maakt allemaal niet uit, want deze avond zal jij je wanen 
in de Latijn-Amerikaanse sferen met het thema: Living La 
Vida Loca! Dus heb jij altijd al je salsa of tango moves op je 
nieuwe vlam willen uitproberen of heb je gewoon zin in een 
te gekke avond met je vrienden, dan is dit een gala dat je 
niet wil missen. Op 11 maart kan je gratis drinken en kan je 
naast de DJ ook van geweldige livemuziek genieten.

Kaartjes zijn verkrijgbaar op de UBV-kamer en kosten €37,50 
voor internen en €40,- voor externen.

Tot vrijdag 11 maart!

Joep Wijnhoven
Voorzitter galacommissie der UBV 2015-2016

Living La Vida Loca!
door Joep Wijnhoven

|  P U Z Z E L PA G I N A |

Horizontaal
4. gladheid
5. schaatsen
8. winterslaap
10. mammoet
11. rendier
12. skiën

Verticaal
1. pinguin
2. elfstedentocht
3. coccolithen
6. vuurkorf
7. gluhwein
9. walvis

Antwoorden puzzel januari 2016:

Een bioloog is vaak breed ontwikkeld, dus nu wordt 
het eens tijd voor twee sudoku’s! Succes!

Makkelijk

Moeilijk



Nu het archief weg is en de leukste stukken al 
gelezen en gedeeld zijn, is de column ‘UBV archief’ 
de laatste paar maanden veranderd in de column: 
‘Leuke geschiedenisfeitjes en verhaaltjes van de 
UBV’. Vind je deze column leuk en wil je meer weten 
over de geschiedenis van de UBV? In het groene 
geschiedenisboekje staan nog meer leuke feitjes en 
verhalen. Ook zijn er op 10 februari een lezing en een 
quiz over de geschiedenis van de UBV!

Nu kent iedereen die ooit op de UBV-kamer is geweest de 
twee axolotls: Alfons de Zeehondenkoning en Dennis, die 
nu al een tijdje van hun nieuwe aquarium aan het genieten 
zijn. Deze schattige roze beestjes zijn een paar jaar geleden 
in de harten van de UBV’ers geslopen, met hun eeuwige 
glimlachjes op hun roze gezichtjes en met hun talent om 
zelfs het missen van een worm die vlak voor hun kopje 
hangt, er schattig uit te laten zien. 

Niet iedereen kent echter het verhaal van het korte maar 
heftige leven van Gerrit de mossel, die het vissenaquarium 
inkwam, het water flink zuiverde en daarna jammer 
genoeg uit zijn schelp werd gegeten. Vroeger waren er 
nog veel meer verschillende dieren in de UBV-kamer. Zo 
hebben vier schildpadden de kamer bewoond en heeft 
ook een hamstertje zijn kooitje gehad in de kamer. Toen 
deze jammerlijk zijn omgekomen, is er in de statuten 
opgenomen dat er alleen nog maar vissen mogen leven op 
de kamer. 

UBV’s faunagids
door Sven van der Valk
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Nu zijn er natuurlijk wel een paar uitzonderingen en 
bestaat er een selectie van dieren die toch stiekem van 
de UBV-kamer hun huis hadden gemaakt. Zo was er in 
het Wentgebouw een bank waar muizen een holletje in 
hadden gegraven en daar vanaf toen in woonden. Ook was 
het archief overspoelt met zilvervisjes, die dat wel een heel 
rustig plekje vonden, totdat ze overgebracht werden naar 
het Utrechts Archief en wij ze ietwat hardhandig uit hun 
verblijfplaats hebben gehaald. Daarnaast is er tijdens de 
verhuizing een mierennest uit de commissiekast gehaald 
en vergeet natuurlijk niet de terugkomende fruitvliegjes 
boven de bierkratjes! Of ze nu bewust naar de kamer zijn 
gehaald of tegen onze wil de kamer bewonen, de UBV-
kamer heeft nooit te weinig huisdiertjes waar alle biologen 
van kunnen genieten!

Op dinsdag 15 maart organiseert de symposiumcommissie 
het jaarlijkse symposium. Het begint dit jaar om 18:30 uur 
en is rond 22:00 uur afgelopen.

Dit jaar zal het gaan over drank en drugs en de invloed die 
het heeft op ons allemaal. Twee sprekers komen vertellen 
over verschillende kanten van het gebruik van drank en 
drugs. Een van de sprekers is Louk Vanderschuren. Hij vertelt 
over het effect van drugs op de hersenen, een interessant 

De symposiumcommissie presenteert: 
Drank & Drugs
door Maud Sliepen

onderwerp voor iedereen. De tweede spreker is Sarai 
Boelema. Haar onderzoek gaat over de negatieve effecten 
van alcohol op de prestaties van studenten. Deze lijken er, 
volgens haar onderzoek, vaak niet te zijn! De prijzen van 
de kaartjes worden later nog bekend gemaakt, net zoals de 
locatie. Houd 15 maart dus alvast vrij in je agenda!

Liefs,
De symposiumcommissie

|  U B V A C T I V I T E I T |
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|  RECEPT VAN DE MAAND |

Na alle voorbereidingen, zoals artiesten en 
woonkamers regelen, drinken rondbrengen naar de 
verschillende kamers en publiek enthousiasmeren, kon 
woensdag 16 december alweer de tweede editie van 
de vorig jaar zo geslaagde activiteit plaatsvinden: de 
huiskamerconcerten.  

Het is een activiteit die oorspronkelijk vooral bedoeld is 
om jazz en klassieke muzikanten een eigen podium te 
geven. Zo hebben we dit jaar dan ook mogen genieten van 
bijvoorbeeld Koen Herman, die prachtige klassieke stukken 
op de vleugel liet horen. Ook Maaike Lambers speelde 
feilloos meerdere stukken in haar eigen huiskamer. In de 
kamer van Sams oma was ik in het begin vooral afgeleid  
door de geweldige traplift daar. Mijn aandacht vestigde zich 
snel op de muziek toen ik hoorde dat het trio van vorig jaar 
zich had uitgebreid: Florian Meijer en Niels van Kruining 
hadden zich bij Sam von der Dunk, Jonno van Vulpen en 
Mardie Vermunt gevoegd. Zeker geen slechte beslissing, 
want het klonk werkelijk fantastisch! 

Ook zijn we langs geweest in de kamer van Amy Pace op de 
IBB. Dit typische studentenhuis gaf weer een hele andere, 
maar net zo leuke sfeer. Hier werd vrolijk meegefloten 
met de deuntjes van Willemijn Bulterman en Timo Vanx. 
Als verrassingsact speelde Luis Hällstrom ook nog enkele 
liedjes op zijn accordeon. Ten slotte eindigde mijn groep in 
de sfeervolle kamer van Jan Haak. Wij werden hier verblijd 
met erg leuke nummers van Jan, Derek van der Ven en Julia 
van Duijnhoven. Na dit trio werd iedereen weggeblazen 
door Robert’s fingerpicking-kunsten. Toen de acts eigenlijk 
al voorbij waren, werd er in deze kamer nog lekker lang door 
gejamd totdat de buren het toch echt genoeg vonden. 

Omdat ik vorig jaar zelf optrad, was ik heel benieuwd 
hoe het zou zijn om een keer mee te fietsen. Dit is mij 
zeker goed bevallen en is ook zeer aan te raden. Wat de 
huiskamerconcerten zo leuk maakt, is dat je op één avond 
op drie totaal verschillende plekken komt met elk een eigen 
sfeer en muziek.  Ik hoop jullie volgend jaar weer allemaal 
te zien en te horen! 

Ovenschaal aardappels, 
kipvleugeltjes en groenten
door Loes Kip

Jazz en klassieke muziek in 
Utrechtse huiskamers
door Amy Wortel

Koken voor anderen vind ik één van de leukste dingen 
om te doen. Ja, het is enerzijds altijd wel spannend – 
stel dat ze het niet lekker vinden! – maar anderzijds 
ook heel fijn, vooral als het goed gaat. Ik houd er 
dan ook van om hier de tijd voor te nemen en iets 
speciaals op tafel te zetten. Dit gerecht vergt eventueel 
een beetje planning (langs een Turkse supermarkt of 
toko wippen zal je een paar euro’s schelen!) maar het 
resultaat is het dubbel en dwars waard. Een kleine tip 
voor de budget kokers: buy in bulk and love your freezer. 
Sinds ik een nieuwe koelkast heb aangeschaft met 
een gigantisch vriesvak, vries ik zowat alles in (verse 
kruiden, vis, brood) en verspil zo veel minder! 

Laksa soep
• 1 bos bosuitjes 
• 400 gram champignons
• 250 gram garnalen 

(diepvries)
• 400 gram mihoen
• 100 gram tauge 

• 400 ml kokosmelk
• 400 ml kip of visbouillon 
• 70 gram rode curry
• 1 limoen
• Vissaus 
• Verse koriander 

Leg de mihoen in een kom met kokend water om op te 
wellen. Dit water hoeft niet aan de kook gehouden te 
worden. Laat dit een aantal minuten weken.

Pak een grote wokpan en wok hierin de bosuitjes 
en champignons, allebei fijn gesneden. Zodra de 
champignons mooi bruin zijn, kun je deze even apart 
leggen op een bordje.

Vervolgens kun je in dezelfde pan verder (scheelt afwas). 
Voeg de curry toe aan de pan met een beetje olijfolie en 
roer goed totdat alle geuren vrijkomen. Dan kun je de 
kokosmelk, bouillon en garnalen toevoegen.

Wanneer de garnalen roze zijn, kun je de bosuitjes en 
champignons weer toevoegen. 

Inmiddels zal de mihoen wel klaar zijn. Giet deze af en 
voeg de noodles toe aan de soep. Nu kun je alles afronden 
door het op smaak te brengen met je limoen en vissaus.

Serveer met vers gesneden koriander.



Winter
door Wobke van der Velde
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Ook de UBV’ers moeten langzaamaan 
toegeven aan de kou. Gelukkig hebben 
we kersttruien, glühwein en glitters om 
ons warm te houden. Hieronder zie je 
foto’s van het sneeuwbollen maken en de 
oliebollenborrel. 



|  F O T O  VA N  D E  M A A N D  |

Elke maand een leuke, mooie, grappige 
of ontroerende biologische foto. Foto’s 
kunnen door iedereen (verbonden aan 
het departement Biologie) worden 
ingezonden. De fotocommissie van de 
UBV bepaalt  de winnaar. De winnaar 
krijgt zijn foto in het formaat 20 x 
30 cadeau, gesponsord door Foto de 
Zavel. Digitale foto’s opsturen naar 
ubvfotocie@gmail.com

Helaas waren er deze maand geen 
inzendingen, dus er is geen echte foto 
van de maand. Toch wilden we jullie dit 
mooie plaatje niet onthouden.

AgendA

Door Emma van Deelen
Een onbekende bloem van een vetplantje gevonden in de kassen van de Botanische Tuinen in Dublin. De mooie gietijzeren kassen maken 
een bezoekje aan de tuinen zeker de moeite waard.

UBV 09-02
Alternatieve masteravond Op deze avond zullen er 
meerdere masterstudenten aanwezig zijn die je van alles 
kunnen vertellen over hun master en je kunnen helpen met 
het maken van je keuze. 

UBV 09-02
CarnavalsPUT Na een lange lesvrije week heb je alle 
UBV’ers natuurlijk heel erg gemist. Gelukkig is er alweer 
een PUT waar je kunt drinken, praten en klaverjassen met 
je medebiologen. 

UBV 10-02
Spellenavond Het is weer tijd voor een spellen-
avond! In The Joker zal er een nieuw spel uitgelegd en 
gespeeld worden. Het belooft een gezellige, maar zeker ook 
spannende avond te worden! 

UBV 11-02:
Cocktailborrel + El grande loterij Na het 
grote succes van de oliebollenborrel organiseert de 
borrelcommissie weer een DMB. Dit keer met een thema 
om ons verlangen naar de zomer wat te stillen. Er zullen 
heerlijke zomerse cocktails geserveerd worden. Ook wordt 
tijdens de borrel de galaloterij gehouden!

UBV 15-02 tot en met 19-02
Diesweek Op 19 februari wordt de UBV 92 jaar en 

dat moet gevierd worden! Op het moment van schrijven 
is het diesthema nog geheim, maar ik kan je wel beloven 
dat het een week is die je niet wil missen! Op maandag 
zal er een feestelijke opening zijn met taart gemaakt 
door de smulcie. Woensdag wordt eindelijk de almanak 
bekendgemaakt. Donderdag zal er een heus diesfeest in de 
Poema plaatsvinden en we kunnen genieten van een diner 
gemaakt door de kookcommissie. Verder zullen er nog een 
paar grote, intense activiteiten plaatsvinden. 

UBV 23-02 
PUT Natuurlijk staan ook vandaag de tappers van de 
PUT-commissie weer voor je klaar met het vloeibare goud 
en zoutjes. Ideaal om op een rustige manier je ritme van de 
diesweek vast te houden.   

UBV 24-02
Sciptie informatieavond De UBV organiseert 
in samenwerking met het departement de scirptie 
informatieavond. Deze avond is heel handig als je nog 
opzoek moet gaan naar een scriptieonderwerp en/of een 
stageplek. Het verloop van de scriptie zal uitgelegd worden 
en er zullen masterstudenten aanwezig zijn die vertellen 
over hoe zij hun scriptie hebben gedaan en waar je op moet 
letten.

UBV 25-02
Pakken passen Het gala komt steeds dichterbij! 
Hiervoor tovert de galacommissie de UBV-kamer om in een 
pakkenwinkel. Hier kan je verschillende pakken passen en 
ze voor een hele goede prijs kopen.


