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Beste lezers van de BioSCOPE,

Aan alles komt een einde helaas. Iets wat wij als 
biologen maar al te goed weten. Om te kunnen 
evolueren en onszelf te kunnen ontwikkelen is het 
soms nodig dat er iets verandert. Dit soort momenten 
komen we ook vaak in de natuur tegen en deze aard 
ligt in de basis van alle organismen. Waar heb ik het 
nou allemaal over, denken jullie misschien. Ik geef 
in 2013 het stokje door aan Marloes Leeflang die de 
taken van hoofdredactrice van mij zal overnemen. Ik 
wens haar veel succes en plezier. Ik weet zeker dat 
zij er net zoveel van gaat genieten als dat ik dat heb 
gedaan!

Biologische groetjes, Ina Vinamont

“Als nieuwe hoofd-
redactrice zal ik 
me inzetten om 
inhoudelijke en redac-
tionele kwaliteiten van 
de BioSCOPE hoog 
te houden.” Na deze 
quote uit mijn sol-
licitatiebrief, nu even 
wat minder officieel. 

Als tweedejaarsstudente heb ik al veel geleerd over 
de talrijke aspecten van de biologie. Als dierverzor-
ger in Apenheul kan ik dit, een heel klein beetje, 
in de praktijk brengen. Maar na al dat studeren en 
poepscheppen wil ik graag wat mij aan intelligentie 
gegeven is nog voor iets anders gebruiken. Het 
symbolisch doorgegeven stokje van Ina geeft de 
perfecte mogelijkheid daarvoor en ik stap er dan 
ook met enthousiasme in. Namens de redactie en 
alle lezers wil ik Ina bedanken voor haar inzet in het 
afgelopen jaar. We zijn blij dat ze via de redactie 
betrokken blijft bij het tijdschrift.
Back to business. Het eerste nummer van 2013 staat 
weer vol met lezenswaardige artikelen en interessan-
te nieuwtjes. Zo leren we hoe we langer kunnen leven 
(p. 6), maar ook hoe het precies zit met autisme (p. 
11). Daarnaast is er een reportage van het seminar 
van George Kowalchuk en maken we in een interview 
meteen kennis met deze nieuwe hoogleraar Ecologie 
en Biodiversiteit (p. 8 en 9). En als je liever niet leest, 
maar wel graag puzzelt, kun je helemaal los gaan op 
pagina 16!

Veel lees- en puzzelplezier!

Marloes

| R E D A C T I O N E E L |

Ecologen zien het landschap vooral als 

ecosystemen en soorten, structuren en processen, 

relaties en ontwikkelingen. Voor anderen is 

het landschap een deel van de leefomgeving, 

hinderlijk, saai of fraai. Ecologen willen hun 

soorten en ecosystemen behouden of kwalitatief 

verbeteren en maken daarbij gebruik van hun 

eigen taal, met begrippen als biodiversiteit,  

doelsoorten, Rode lijsten, natuurdoeltypen en 

ecologische netwerken. Maar in biodiversiteit 

kun je niet wandelen en werken, biodiversiteit kan wel hinderlijk 

zijn. Er is een communicatieprobleem tussen ecologen en andere mensen 

over landschap. 

Dat probleem is de laatste decennia alleen maar groter geworden, 

ondanks natuureducatie en -voorlichting. Met de vorige regering werd 

opeens een kloof tussen ecologische experts en leken zichtbaar die 

schadelijk was voor het draagvlak voor het natuurbeleid. Het na-

tuurbeleid had zijn vanzelfsprekendheid verloren en ecologen hadden 

minder te zeggen. 

De kloof tussen ecologen en leken over landschap is ook een kloof 

in het beleid tussen natuur en landschap. Natuur behoud je met 

Natura 2000 en Ecologische hoofdstructuur. Voor het landschap heb je 

nationale landschappen en landschapsbeheer. De rijksoverheid houdt 

zich alleen nog bezig met Natura 2000 en (beperkt) met de Ecologische 

hoofdstructuur. Het landschap is iets voor de provincies, die daar 

overigens nauwelijks middelen voor hebben. Landschap is iets waarin 

je leeft en dus woont en werkt. Landschap pas je aan aan nieuwe 

maatschappelijke behoeften. Dat dynamische landschap kan strijdig 

zijn met natuurbehoud, terwijl natuurbehoud een hindernis kan vormen 

voor landschapsontwikkeling.

Willen we natuur behouden of de achteruitgang van de biodiversiteit 

een halt toeroepen, dan moeten ecologisch experts de taal van leken 

spreken. Ze moeten verhalen kunnen vertellen over het landschap. 

Verhalen waarin mensen zich herkennen en thuis voelen. Bijvoorbeeld 

over soorten en individuele organismen, vooral bomen en dieren. Het 

moeten niet alleen vertalingen zijn van hun ecologische kennis in 

lekentaal, de verhalen moeten aansluiten bij de ervaringen van gewone 

mensen met het landschap.

Is dat wel iets voor echte ecologen? Moeten zij niet objectief 

ecosystemen, populaties en soorten onderzoeken en beschrijven? En 

hoogstens hun kennis ter beschikking stellen van het beleid of 

educatie? Is verhalen vertellen niet te subjectief, iets voor echte 

verhalenvertellers? Zoals Jac P. Thijsse vroeger of David Atten-

borough nu. Als we het over natuurbeleid hebben, zijn de meeste 

ecologen ervan overtuigd dat ze een bijdrage moeten leveren aan 

het beleid en zo nodig de natuur moeten verdedigen. Ze gebruiken 

daarbij zonder bezwaar allerlei subjectieve begrippen, zoals gezonde 

ecosystemen, degradatie of de waarde van biodiversiteit. Waarom dan 

ook niet mooie verhalen vertellen aan leken? Voorwaarde is wel dat 

je integer bent over de relatie tussen kennis en verhaal en dat je 

andere verhalen van andere mensen respecteert. 

Ecologie versus landschap

door Jos Dekker

|        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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Als je een willekeurige student of 
medewerker van de Universiteit Utrecht 
zou vertellen dat er op de campus van de 
Universiteit Utrecht een behoorlijk aantal 
bèta’s studeren én werken zal niemand je 
raar aankijken. Deze topuniversiteit met 
hoge scores op de diverse internationale 
ranglijsten,  mede door het toponderzoek bij 
de faculteit Bètawetenschappen,  werkt ten 
slotte al jaren aan de bouw van een echte 
campus, het Utrechtse Science Park.
Maar als je aan studenten en medewerkers 
van bijvoorbeeld de TU Delft hetzelfde zou 
vragen, krijg je horen dat er helemaal geen 
bèta’s op de campus in Utrecht zijn. Sterker 
nog, adviesorganen voor de rijksoverheid 
melden hetzelfde. Wat is er aan de hand? 

Eerst de bèta’s 
Diverse media en onder andere de TU Delft 
lieten eind 2012 horen dat in de huidige 
situatie het tekort aan bètastudenten oploopt 
tot 155.000 in 2016. In het Masterplan Beta 
& Technologie “naar 4 op de 10” wordt 
aangegeven dat op de langere termijn een 
substantiële verhoging nodig is van het 
percentage afgestudeerden van bèta- en 
technologieopleidingen: van ca. 25% nu 
(2011) naar 40% in 2025.  Dit is nodig om 
de topsectoren te kunnen laten groeien. Op 
zich prachtig, zou je denken als Utrechtse 
bètastudent.  Analyse van deze cijfers geeft 
echter een wat ander beeld. De cijfers zijn 
gebaseerd op een  rapport van het Research-
centrum  voor Onderwijs en Arbeidsmarkt 
(ROA) van de Universiteit van Maastricht 
die dit rapport opstelde in opdracht van de 
overheid. In het rapport “De arbeidsmarkt 
naar opleiding en beroep 2016” wordt 
aangegeven dat er inderdaad een tekort is 
ten gevplge van verwachte vacatures en 
aanbod van afgestudeerden. Dit betreffen 
echter vacatures op alle niveaus, waarvan 
zo’n 10.000 op universitair niveau. Het 
betreffen echter vooral de opleidingen in 
de technische sector. Alhoewel men dus de 
overheid adviseert om in te zetten op een 
verhoging van bètastudenten, bedoelt men 
vooral de studenten op technische universi-
teiten. Onze beleving van de betekenis van 
“Bèta”  is een andere dan die bij adviesorga-
nen van de overheid, die adviseren om geld 
in te zetten op onderwijs en onderzoek. Hier 
moeten besturen alert op zijn, zeker als er 
geld te verdelen is!

Nu de campus
Een campus is een universiteitsterrein waar 
men onderwijs geniet, waar men woont en 
winkels en andere handige voorzieningen 
aantreft. Sla er een wiki op na en je vindt 
bijvoorbeeld “aanduiding voor een univer-
siteitsterrein waarop woningen en voorzie-
ningen voor zowel docenten als studenten 
aanwezig zijn”. Niets mis mee verder, kennen 
we al vanuit de USA en hebben we hier ook. 
Een recente inventarisatie van campussen 
en science parks in Nederland in opdracht 
van het Ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie (Min. E,L&I) 
geeft echter een verrassend ander beeld 
(rapport BCI “Actueel beeld campussen 
in Nederland”). Waren er in 2009 nog 55 
campussen in 2012 blijken er al 74 te zijn en 
de campus in Utrecht wordt daar niet eens 
een volwaardige campus genoemd! Wat is 
er aan de hand? 

De definitie van campus die de onderzoe-
kende instantie BCI gebruikt is een andere 
dan hierboven genoemd.  Er zijn “Science 
& research parken” of een “open innovatie  
campus”. De eerste zijn (parkachtige) bedrij-
venterreinen, waar Research & Development 
plaatsvindt door universiteiten, ziekenhui-
zen, onderzoeksinstituten en bedrijven.  De 
tweede is een (voormalige) bedrijfscampus 
waar o.a. bedrijven zich kunnen vestigen 
en worden gestimuleerd door onderlinge 
wisselwerking en samenwerking op onder-
zoeksgebied.

Kortweg, de aanwezigheid van bedrijven is 
een belangrijke vereiste in de definities die 
BCI hanteert. Op basis van diverse criteria 
deelt BCI campussen in diverse soorten.  
“Echte“ campussen (nu 33) waaronder die 
van Universiteit Twente (Kennispark) en 
het High Tech Campus Eindhoven worden 
aangemerkt als volwassen campussen. 
Onechte campussen als Creatieve campus 
in Almere of de Bèta Campus in Terneuzen 
staan dus  ook in deze lijsten maar moet je 
niet meetellen. Science park Utrecht was 
in 2009 nog in een opstartfase, in het 2012 
rapport zit Utrecht in de groeifase, dit mede 
door de komst van Danone en het RIVM. 
Campussen worden gezien als belangrijke 
plekken waar wetenschappelijke kennis  
wordt omgezet in commercieel interessante 
nieuwe producten en diensten en vinden 
aansluiting bij de topsectoren. Valorisatie 
dus, een van de belangrijke hoofdpijlers 

waar het College van Bestuur en de faculteit 
Bètawetenschappen op gaat inzetten, zoals 
verwoord in de nieuwe strategische plannen 
2013-2017 . 

Met onze eigen Bèta’s  op de UU campus 
kunnen we deze valorisatieslag de komende 
jaren zeker maken, de nadruk zal moeten 
liggen op een goede balans tussen funda-
menteel en toegepast onderzoek. En of dat 
nu op een echte campus is of niet zal niet 
veel uitmaken, Nederland  is niet zo groot. 

Bèta’s op de UU campus

|       B E S T U U R S C O L U M N  |

door Hans de Cock
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|  D E PA R T E M E N T S B E R I C H T E N  |

Het vogelbekdier heeft kenmerken van 
vogels, zoogdieren en reptielen. Hij heeft 
een snavel, maar ook een vacht, legt 
eieren, maar geeft ook melk. Bovendien 
produceert hij gif uit zijn achterpoot. Hoe 
is dit bijzondere dier ontstaan?

Het vogelbekdier (Ornithorhynchus anatinus) 
komt voor in Oost-Australië en hoort bij de 
zoogdieren, omdat de jongen afhankelijk zijn 
van moedermelk. Ze hebben geen tepels, 
maar de melk vloeit uit de talgklieren van 
de haren. De jongen likken de melk op die 
langs de haren lekt. Ongeveer 80% van 
de coderende genen van het vogelbekdier 
lijken op de genen gevonden in zoogdieren. 
Verder komt een deel van het DNA overeen 
met reptielen en met vogels. Eigenschappen 
die overeenkomen met reptielen zijn onder 
andere het leggen van leerachtige eieren in 
een hol en de gifproductie. Dit gif wordt niet, 
zoals bij meeste diersoorten, afgegeven in de 
bek, maar in de achterpoten van de mannetjes. 
Mannelijke vogelbekdieren hebben op beide 
achterpoten een soort stekel waar het gif uit 
komt. De snavel lijkt op het eerste gezicht op 
een eendensnavel, maar is zacht en flexibel. 
Ze gebruiken het om voedsel te zoeken in 
de modder. Deze snavel is bedekt met een 
huidlaag. Jonge vogelbekdieren hebben nog 
tanden, maar later worden deze vervangen 

door rijen hoornachtige ribbels. Bij het 
zoeken naar voedsel vangt het vogelbekdier 
elektrische signalen op met kleine zintuigen 
in de snavel. Verder hebben ze ook poten 
met zwemvliezen die lijken op poten van 
watervogels.

De genetische kenmerken laten zien dat 
het vogelbekdier waarschijnlijk een tus-
senstadium vormt tussen vogels, reptielen 
en zoogdieren. Het is duidelijk geworden 
dat het vogelbekdier geen levend fossiel is. 
Het eerste fossiel van de moderne vogel-
bekdier is afkomstig uit het Kwartair. Er zijn 
twee theorieën over het ontstaan van de 
monotremata (eierleggende zoogdieren). 
De eerste zegt dat de monotremata zijn 
afgesplitst van de buideldieren en ‘echte’ 
placentadieren. De tweede theorie luidt dat de 
placentadieren eerder zijn afgesplitst van de 
monotremata en buideldieren. Het bewijs voor 
de theorieën is nog niet doorslaggevend, dus 
is het nog niet zeker hoe het precies zit met 
de evolutie van het vogelbekdier. Maar nu het 
genoom bekend is zal het antwoord niet lang 
op zich laten wachten.

Nog een gek weetje: het vogelbekdier is een 
van de weinige dieren die een zomerslaap 
houdt.

Referenties
http://dier-en-natuur.infonu.nl/dieren/24507-het-vogelbek-
dier-zoogdier-en-een-beetje-vogel-en-reptiel.html
http://www.kennislink.nl/publicaties/vogelbekdier-ook-
genetisch-mengelmoesje
wikipedia
http://www.platypus.org.uk/facts-history.htm
plaatje: http://www.drawinghowtodraw.com/stepbystepdra-
winglessons/2009/10/how-to-draw-perry-the-platypus-from-
phineas-and-ferb-for-kids-step-by-step-drawing-lesson/
finished-phineasferb-perryplatypusagentdrawingtutorials/

|         V R A A G  VA N  D E  M A A N D  |

Wat is de evolutionaire geschiedenis achter het vogelbekdier?

door Miriam Loth

Samenvoeging secretariaten
Begin 2013 worden de secretariaten van het Institute 
of Environmental Biology (IEB) en het Institute for 
Biodynamics and Bioxomplexity (IBB) samengevoegd 
tot één secretariaat Biologie. Het secretariaat is 
gevestigd in Kruyt Z401 t/m Z403 en is functioneel 
gekoppeld aan het bestuurssecretariaat, onder leiding 
van Hans de Cock.

Winnaars bioscoopbonnen onderwijsenquête
De opleidingsadviescommissie Biologie (OAC-B) 
heeft voor periode 1 weer bioscoopbonnen verloot 
onder de invullers van de onderwijsenquête. De 
winnaars van deze periode zijn C.J. Huisman en D. 
M. Peterson.

Nieuwe bachelor Molecular Life Sciences
Per september 2014 zal een nieuwe bacheloropleiding starten, genaamd Molecular Life 
Sciences. Een projectgroep is bezig met het ontwikkelen van het onderwijsprogramma, 
dat hoofdzakelijk zal worden verzorgd vanuit de departementen Biologie en Scheikunde.  
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door Rosanna van Hespen

Langer leven? Met het DRD4 7R allel kan het
Als je actief leeft, leef je langer. Tenminste, dat is wat onderzoekers 
van de Universiteit van Californië zo ongeveer ontdekt hebben. 
Een bepaalde variant van een gen dat een verband heeft met een 
actief karakter wordt door hen nu ook  geassocieerd met een langer 
leven.  Het allel in kwestie, DRD4 7R,  blijkt meer voor te komen bij 
mensen ouder dan 90 jaar. De onderzoekers ontdekten het verband 
tussen levensverwachting en het allel door het voorkomen ervan te 
vergelijken tussen 90-plussers en een groep van 7 tot 45-jarigen. 
Het gen waar dit allel bij hoort is onderdeel van het dopaminesys-
teem, dat signaaltransductie faciliteert en een belangrijke functie 
heeft in aandacht en beloningsgestuurd leren. Het allel verzwakt 
de dopamine signalering, wat iemands reactievermogen op de 
omgeving verhoogd. Dragers van dit allel zijn meer op zoek naar 
sociale, intellectuele en fysieke activiteiten. DRD4 7R wordt echter 
ook vaak in verband gebracht met hyperactiviteit, verslaving en 
risicovol gedrag. Ook bij muizen blijkt het allel voor een langer 
leven te zorgen. Muizen die geen de DRD4 7R variant niet bezitten 
leven gemiddeld 7-10% korter dan muizen met het langleefallel. 
Referentie: www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130103151515.htm

De gewone vachtegel al duizenden jaren uitgestorven in Australië? Misschien 
toch niet…
Het eierleggende zoogdier Zaglossus bruijni,ook wel bekend onder de naam ‘gewone 
vachtegel’ blijkt toch niet zo uitgestorven te zijn in Australië als men eerst dacht. Het dier 
zou er al duizenden jaren verdwenen zijn, maar nader bestuderen van een specimen 
in het Natural History Museum in Londen bracht daar verandering in. Onderzoekers 
van het Smithsonian Instute ontdekten dat het specimen  een gewone vachtegel was 
die volgens de beschrijving in 1901 in het noordwesten van Australië was gevonden, 
duizenden jaren na zijn vermeende extinctie in het land. Het gebeurt wel vaker dat 
er in musea een onbekende soort ineens herkend wordt, maar, zegt hoofdauteur en 
onderzoeker Kristofer Helgen: “In many ways, finding a specimen like this, of such an 
iconic animal, with such clear documentation from such an unexpected place, is even 
more exciting.” De gewone vachtegel komt voor in het Indonesische deel van Nieuw-
Guinea en wordt met uitsterven bedreigd. De onderzoekers willen nu een expeditie op 
touw zetten om op zoek te gaan naar de gewone vachtegel in Australie. 
Referentie: www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130102140439.htm 

De gewone vachtegel is een van de vijf soorten 
van eierleggende zoogdieren. Bron: Wikipedia

De zeespiegel stijgt nog minstens 9 meter
Je wist het waarschijnlijk al wel, maar de zeespiegel stijgt. 
De grote boosdoeners zijn CO2 en klimaatsverandering. 
Toch? Jazeker. Maar onderzoekers verbonden aan het 
National Oceanography Centre in Southampton, Engeland 
hebben ook een nieuw, natuurlijk verband gevonden tussen 
de zeespiegelstijging en CO2-concentraties in de lucht. De 
onderzoekers vergeleken data over CO2-concentraties in 
de lucht en zeespiegel van de afgelopen 40 miljoen jaar en 
ontdekten dat de zeespiegel op tijdstippen dat er net zoveel 
CO2 in de lucht zat als nu (bijna  400 ppm) minstens 9 meter 
hoger was dan hij nu is. Stel dus dat we het nu voor elkaar 
krijgen om de CO2-concentraties op dit niveau te houden, dan 
zal de zeespiegel toch nog zeker 9 meter omhoog schieten. 
Hoewel, schieten is misschien niet het juiste woord. Volgens 
de onderzoekers zal het nog wel een paar eeuwen duren 
voordat dat niveau bereikt is.  
Referentie: www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130102104945.htm

Smaak van wijn hangt af van micro-organismen
Wijnkenners hebben binnenkort een reden om nog wat meer wijn te proeven. Onderzoekers 
van de Stellenbosch University in Zuid-Afrika hebben namelijk ontdekt dat micro-organismen 
op de druiven de smaak van wijn kunnen bepalen. De micro-organismen, met name schimmels, 
dragen bij aan het fermentatieproces en daardoor aan de smaak van de wijn. De onderzoekers 
verzamelden druiven uit drie commerciële wijngaarden. Deze wijngaarden gebruikten alle drie een 
ander systeem om de druiven te verbouwen: organisch, traditioneel of biodynamisch. Ze ontdekten 
dat overal ongeveer dezelfde gistsoorten voorkwamen, maar dat de wijngaard die de minste extra 
behandelingen kreeg een grotere variatie in schimmelsoorten had. Ook ontdekten ze dat een klein 
verschil tussen de omgeving van de wijnstokken, zoals temperatuur of hoeveelheid zonlicht, al een 
significant verschil kan veroorzaken in de schimmelsamenstelling op het oppervlak van de druiven.
Referentie: www.sciencedaily.com/releases/2012/12/121226223059.htm Druiven aan de wijnstok. 

Bron: Wikipedia

|  B I O N I E U W T J E S  |
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Prof. Dr. George Kowalchuk is the new 
head of the Ecology and Biodiver-
sity group here at the Utrecht University. 
Reason enough for him to show us the 
world of microbiology and ecology. It 
turns out that microorganisms in the 
soil of our planet are crucial for our own 
existence! Something I never realised 
before prof. Kowalchuk addressed this 
topic. Let’s take a step into his world…

Microbial diversity, as said, has the largest 
diversity on the earth! It aids all of the 
nutrient cycling, plant growth, biodegrada-
tion, carbon sequestration and much more. 
There are huge numbers of microorganisms 
in the soil: 109-1010 cells per gram of soil! 
This number is almost too big to grasp. 
Also, the microbial ecosystem has a great 
diversity of 103-105 species per gram of soil. 

A lot of research has gone into this diversity. 
However, it is difficult to culture all of these 
species. The majority of microbes cannot be 
cultured or grown. Culturing microbes has 
always been the golden standard. This all 
changed when Watson and Crick discovered 
DNA. Subsequently, more and more research 
was devoted to categorize all organisms. For 
example, Haeckel’s tree of life (1879) gained 
a lot of ground. The tree divided all of the 
species into three categories. The accepted 
view changed and 100 years later people 
believed there were five different groups of 
organisms. Nowadays, it is clear that there 
are three domains (Archaea, Eukaryotes 
and Bacteria). When we take a closer look at 
this tree we can see that 99% of the planet’s 
diversity is microbial.

Once they had found what to look for and 
where to look, the search could go into more 
depth. The next step is to identify what kind 
of tasks the microbes are performing and 
which of the microbes are involved. With the 
use of RNA, screening for functional genes 
and Stable Isotope Probing. Other genomic 
approaches are used like meta-0 genomics 
and transcriptonics. This way, the DNA can 
be analyzed with the use of markers. 
This is a step in the right direction and also 
an aid in answering the question about who 
is doing what in the soil.

Metagenomics
Not only the characterisation of microbes in 
the soil is of importance, but also the use 
we can make of them. New medicine and 
novel compounds can be found (think of 
penicillin from bacteria). Unfortunately this 
is like looking for a needle in a haystack. 
The search consists of screening for specific 
coumpounds to isolate, cloning genes 
and screening the genome, sequencing 
and crunching data. To date, the emerging 
techniques like metagenomics increase 
the throughput of these techniques and 
methods. Also, the activities of microbes and 
their functions can now be better characte-
rized.

Antioxidants
Another example of the use of microbes is 
the discovery of antioxidants in the soil. But 
where do microbes need this? It was first 
discovered in microbes residing in decaying 
wood. Only a limited range of fungi are able 
to degrade wood particles like lignin. For this 
process oxidate radicals are needed. They 
kill everything except some bacteria. These 
bacteria in turn, produce antioxidants which 
can be used for antibiotics. Thus, discovering 
these specific antioxidant producing bacteria 
can aid antibiotic production and research.

Climate change
But microbes are not only useful in 
producing antibiotics, medicines and novel 
compounds. They can also aid in controlling 
climate change. Plants grown together with 
microbial communities (symbiotically living 
with Rhizobium) were exposed to ambient 
and elevated CO2 in order to discover their 
role. Stable Isotope Probing was used as 
a technique to distinguish between the 
two populations. In this a heavier form of 
CO2 (C13) was taken up by the bacteria. 
The difference in mass could be visualized 
and thus the different populations could be 
seperated. It showed that in an ambient 
situation there is less C13 incorporated 
than in an elevated CO2 situation. All the 
carbon seemed to go into the Rhizobium, 
not in the plants themselves. Eventually, 
the carbon does transfer to the plants. More 
interestingly, there were also changes seen 
in the species of fungi in an elevated CO2 
environment. In this experiment, there was 
a rapid transfer seen of CO2 to the fungi. A 
slow release was observed from the plants. 
These changes also affect the production 

of antibiotics and they change the foodweb 
in the soil. These effects were maintained 
over time. This experiment shows that the 
microbial community plays a pivotal role in 
maintenance of the soil.

In conclusion, we can say that microbes are 
not to be messed with! They are plentiful in 
numbers and have a great diversity. They 
provide us with so many things. Thus, we 
should be aware that life on our planet could 
not be maintained without them. A strong 
point from prof. Kowalchuk!

|  L I F E  S C I E N C E  S E M I N A R  |

Ecogenomics goes underground
by Ina Vinamont
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Per 1 januari 2013 is prof. dr. George 
Kowalchuk begonnen als hoogleraar 
Ecologie en Biodiversiteit bij het 
departement Biologie. Dit betekent dat de 
groep, die jarenlang ‘in limbo’ verkeerde, 
eindelijk weer een leider krijgt. Alle ogen 
zijn gericht op deze nieuwe aanwinst en 
de plannen die hij maakt voor de focus 
van het ecologisch onderzoek in Utrecht.

Een grote verantwoordelijkheid dus…
Ja, dat is het zeker. Iedereen is bijzonder 
enthousiast over mijn komst, maar dat gaat 
gepaard met hoge verwachtingen. Dat is 
natuurlijk wel spannend. 

U hebt een indrukwekkende loopbaan: 
Yale, een VICI-beurs, het NIOO en een 
bijzonder hoogleraarschap aan de Vrije 
Universiteit. Waarom nu Utrecht?
Ik zag de advertentie en ik heb heel lang 
getwijfeld of ik zou solliciteren. Één omdat 
ik dik tevreden was, ik had immers een 
mooie duo-baan: enerzijds hoofdwerkgever 
bij het NIOO en anderzijds een bijzonder 
hoogleraarschap met de titel plant-microbe 
interacties aan de VU in Amsterdam. Deze 
duopositie geeft een mooie combinatie van 
het onderzoeksgerichte van het NIOO en 
tegelijk de bruisende wereld van de univer-
siteit. Ik had eigenlijk geen enkele wil om 
dat te veranderen, maar toen ik deze mooie 
positie zag was ik toch erg enthousiast. Voor 
mij was de sollicitatie in eerste instantie 
hypothetisch, zo van: ik stuur gewoon mijn 
cv en we zien wel hoe het loopt.

Wat zijn uw plannen voor de groep 
Ecologie en Biodiversiteit?
In het hele vakgebied is de trend dat groepen 
zich vaak specialiseren op het bestuderen 
van hun eigen modelorganismen, en niet 
zozeer de interacties in het ecosysteem. Het 
is voor mij de uitdaging om die gedachtegang 
in de groep te activeren. Dat betekent toch 
een verbreding van het onderzoeksveld. Dus 
niet alleen planten of micro-organismen, 
maar een geïntegreerde aanpak. We hebben 
de ambitie om mechanistisch te werken, 
maar dan op het ecosysteem-niveau. De 
grote uitdaging zal zijn om de verschillende 
elementen bij elkaar te brengen zonder 
te breed te worden, en wij denken dit te 
doen door op specifieke vragen te richten 
die maken hebben met onze veranderende 
wereld. 

Tegelijk met uw aanstelling als hoogleraar 
wordt u ook bestuurslid van de Prins 
Bernhard Leerstoel voor internationaal 
natuurbeheer. Wat verwacht u hiervan?
De Prins Bernhard Leerstoel is heel 
bijzonder en ik ben ontzettend blij dat het 
aan Utrecht en onze groep is verbonden, 
en dat dit zo blijft in de komende jaren. Het 
heeft een rijke geschiedenis, en je ziet ook 
de kwaliteit van de mensen die erop gezeten 
hebben, wat het imago van Utrecht versterkt. 
Ik vind het heel belangrijk dat de PBL ook in 
de toekomst zo goed mogelijk in de groep 
past. In het verleden was er veel tropische 
ecologie in de groep, en de PBL-houders 
hebben altijd een topische richting gehad. 
Nu tropische ecologie minder vertegenwoor-
digd is binnen de groep, zou het kunnen 
dat de PBL ook een iets ander accent 
krijgt, maar wat vooraan staat is dat de PBL 
aansluit op de hoofdthema’s van de groep 
– dus biodiversiteit en het functioneren van 
ecosystemen. Natuurbescherming is in het 
verleden vooral gericht op ‘key species’ die 
een bepaalde waarde hebben voor de mens. 
Nu komt echter steeds meer de realisatie dat 
het niet gaat om individuele soorten, maar 
om het functioneren van ecosystemen. In 
die zin komen de thema’s van internationaal 
natuurbeheer en ons eigen onderzoek mooi 
bij elkaar. 

Uw komst betekent een versterking van 
het speerpunt Science for Sustainability, 
een hot topic op dit moment.
Jazeker. Veel onderzoek dat ik recentelijk 
heb gedaan is het kijken hoe veranderingen 
in de wereld van invloed zijn op ecosystemen. 
Zaken als de kringloop van nutriënten, 
plantengroei, bodemdiversiteit en uitwisse-
ling van broeikasgassen worden allemaal 
gedreven door micro-organismen. Er zijn 
allerlei verschuivingen die plaatsvinden, van 
intensief naar extensief, van natuur naar 
intensief, enzovoorts. Dat zijn belangrijke, 
drastische veranderingen in het bodemleven 
en dat heeft gigantische consequenties voor 
het functioneren van ecosystemen. Daaraan 
kan ik nog toevoegen dat er een heleboel 
modellen zijn die de verandering van klimaat 
en CO2 voorspellen, en de grootste lacune 
die we momenteel hebben in die kennis is 
de interactie met de bodem. Dit geeft veel 
ruis in de modellen, wat voor een groot 
deel te maken heeft met de onzekerheid 
in die fluxen van broeikasgassen met het 
bodemleven.

Wat zijn uw plannen voor het onderwijs?
Ik zou graag willen dat het onderwijs beter 
aansluit op het onderzoek dat in de groep 
wordt uitgevoerd. Er zijn veel verschuivingen 
geweest door bezuinigingen en reorganisa-
ties. Dit heeft natuurlijk ook consequenties 
voor het onderwijs. Momenteel is ecologie 
extreem relevant, en snel veranderend. 
Dus naast de wat traditioneler ecologische 
vakken zou ik ook meer flexibiliteit willen 
realiseren in de toekomst om ook nieuwe 
trends in bijvoorbeeld de microbiële ecologie, 
spatiale ecologie en eco-genomics goed 
te kunnen vertegenwoordigen. Men moet 
immers niet alleen met de tijd meegaan, 
maar ook kunnen anticiperen op de ecologie 
van de toekomst. Verder moeten wij het 
belang van de ecologie in de maatschappij 
blijven benadrukken. Het is één van de be-
langrijkste wetenschappen van de toekomst. 
Immers geldt dat hoe meer de aarde onder 
druk komt te staan, hoe belangrijker het is 
de ecologie van ons planeet te begrijpen. 

|  I N T E R V I E W  |

Onderzoek naar ecosystem functioning geeft kennis voor de toekomst 
Interview met nieuwe hoogleraar Ecologie en Biodiversiteit, George Kowalchuk

door Saskia Kliphuis

Prof. dr. George Kowalchuk
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Our planet is a vast place, so logically 
mankind’s hunt for new species has 
a long way to go. The discovery of a 
new population in comparison hardly 
seems worth mentioning, but it becomes 
newsworthy when said population has 
been hiding in plain sight. The Addis 
Ababa Zoo in Ethiopia boasts an unusual 
population of lions with a large, dark 
mane. A team of researchers has now 
discovered that these animals are not 
only phenotypically, but also genetically 
distinct from other lions in Africa and 
Asia.

It was always known that the Addis Ababa 
lions were different from others: their mane 
is notably dark, and extends far down the 
shoulders and ventrally all the way to the 
groin. Next to that, their body mass and 
size are significantly smaller than that of 
other lions. However, captivity is known 
to have effects on phenotype, and mane 
development is highly dependent on envi-
ronmental factors such as temperature and 
nutritional status. As the geographical range 
and population size of the lion (Panthera leo) 
has known a dramatic decrease, the purpose 
of the study was to determine whether the 
Addis Ababa lions are a genetically separate 
group, and thus whether there is a need for 
specific conservation actions.

Molecular markers
In investigating the genetic relationship of 
the Addis Ababa lions, the researchers made 
use of two molecular markers often used in 
population studies: microsatellites and the 
mitochondrial cytochrome b (CytB) gene. 
Microsatellites are repeating sequences 
of 2-6 base pairs. The lions in the study 
were genotyped at microsatellite loci known 
to distinguish African from Asian lions, 
as well as between African lions. Having 
taken blood samples from 15 Addis Ababa 

lions, the researchers extracted DNA and 
amplified 10 microsatellite loci. Lions from 
six other populations had been genotyped 
in previous studies, enabling microsatellite 
loci comparison between populations. Mi-
tochondrial CytB is known for its sequence 
variability and is, like microsatellites, useful 
in determining relationships within genera. 
After gene amplification and PCR, the CytB 
gene sequence could be compared to that of 
the other lions.

Microsatellite and CytB analysis
Microsatellite loci were characterized by 
the number of observed alleles and their 
allele frequencies. They were statistically 
analyzed within the Addis Ababa sample, 
and compared with the other six populations. 
The researchers looked at deviation from 
Hardy-Weinberg equilibrium, heterozygosity 
deficiency and excess, and inbreeding. In 
the Addis Ababa lions, 5 of 10 loci were not 
in Hardy-Weinberg equilibrium and two loci 
were monomorphic, which could indicate 
inbreeding. However, the fixation indices 
FIS were not significant, meaning that the 
Addis Ababa genetic diversity was not 
influenced by inbreeding. The Addis Ababa 
lions possessed the most ‘private alleles’, 
not occurring in the other lion populations. 
This finding hints at them being distinct from 
the others. More conclusive evidence comes 
from the statistical comparison between 
the seven populations. A cluster analysis 
showed that the populations could be divided 
into four subgroups, of which one consisted 
only of the Addis Ababa lions. A principal 
component analysis seemed to confirm 
this: the second biggest separating factor 
(explaining 12.15% of genetic variation) 
almost entirely isolates the Addis Ababa 
population from two subgroups, and the third 
factor (explaining an additional 9.98% of 
variation) truly shows their distinctiveness. 
CytB gene analysis showed that they were 
identical within the Addis Ababa population, 
and most similar to wild lions from Chad and 
Cameroon (only differing by one nucleotide). 
The most interesting comparison was that 
to another Ethiopian population from Sanaa 
zoo: the CytB gene differed at 12 positions, 
obviously separating the two groups. If the 
above is too statistical for you: the authors 
unsurprisingly concluded that Addis Ababa 
lions constitute a genetically distinct lion 
population.

Conservation program
Considering that the lion is now extinct in 
some regions, and threatened with extinction 
in others, it is important to maintain its 
genetic diversity. From the genetic analyses 
of the lions in Addis Ababa Zoo, it can be 
concluded that they are genetically distinct 
from other lions in Africa. This means that it 
would be valuable to treat the Addis Ababa 
lions as a distinct group, and to prioritize the 
conservation of their genetic diversity. As a 
positive take-home message: if you want to 
make a new discovery, all you might have to 
do is stop by Artis more often.

Reference:
Bruche, S. et al. A genetically distinct lion (Panthera leo)  
population from Ethiopia. European Journal of Wildlife 
Research 2012, 1:11, doi:10.1007/s10344-012-0668-5

Discovery of a new lion population…in a zoo

|         I N T E R N AT I O N A L  PA G E  |

by Sarah Wells

Figure 1: Addis Ababa lion with distinctive 
dark mane
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De Faculteit Bètawetenschappen biedt bij 
verschillende studies naast het reguliere 
onderwijs ook een Honoursprogramma 
aan voor extra gemotiveerde studenten. 
Studenten van deze opleidingen 
(Biologie, Natuur- & Wiskunde, Farmacie, 
Scheikunde en Informatica) kunnen 
hierdoor verdieping zoeken in hun 
studie. Echter, de Faculteit Bètaweten-
schappen verenigt deze onafhanke-
lijke Honoursprogramma’s ook in een 
Interdisciplinair programma, waarin het 
midden wordt gezocht tussen alle ver-
schillende studies. In het kader daarvan 
werd vorig jaar een interdisciplinaire reis 
naar Heidelberg gemaakt. Cambridge 
was daar het succesvolle vervolg op. 
 
De Universiteit
Cambridge is Harvard de afgelopen twee 
jaar voorbij gestreefd op de wereldranglijst 
voor de beste universiteit. Daarmee is het 
de beste en meest prestigieuze universiteit 
ter wereld. De universiteit is verdeeld in 31 
colleges, die verspreid liggen over de stad. 
Sommige colleges, zoals Kings College 
en Trinity College, zijn wereldberoemd. 
Anderen, zoals Clares College, zijn minder 
beroemd en ook minder extravagant. Hoewel 
Kings College oorspronkelijk gesticht is 
voor jongens uit een arm milieu, is het nu 
erg moeilijk om er binnen te komen – en je 
staande te houden – zonder afkomst of geld.  
De universiteit heeft maar liefst 82 No-
belprijswinnaars onder haar alumni. Ter 
vergelijking: heel Nederland heeft er 18. 
Aan de universiteit van Cambridge zijn dan 
ook vele grootse ontdekkingen gedaan die 
de wereld – of op zijn minst de wetenschap 
– met stappen vooruit hebben geholpen.  
 
Eerste indrukken
Vanaf de Hoek van Holland vertrokken we 
met de nachtboot naar Harwich. Met een 
vrolijke wake-up call begon de eerste dag 
in het koude, regenachtige Engeland. Met 
eigen bussen werden we naar Cambridge 
gebracht, waar we snel onze spullen stalden 
in ons hostel en toen erop uittrokken. We 
begonnen met een meeting op The Market 
Place, waarna we naar Kings Chapel liepen. 
Dit indrukwekkende gebouw torent boven 
de stad uit. Hierna was een walking tour 
georganiseerd. Echter, iedereen ontdekte 
de stad liever op eigen houtje, dus één 
gelukkige ziel had twee gidsen voor zich 
alleen. Cambridge is een stad zoals je je 

voorstelt bij klassieke Engelse steden: het 
is net, schoon, het lijkt op de dorpjes uit 
Midsomer Murders – maar dan groot – en 
natuurlijk regent het. Cambridge heeft veel 
gebouwen gemaakt van een soort beige 
zandsteen. Ondanks het druilerige weer 
geeft dat de stad toch een warme sfeer.  
Aan het einde van de middag brachten we 
een bezoek aan Cambridge SENS: een 
netwerk van de universiteit dat onderzoek 
doet naar sensortechnologie. Hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat alle sensors in 
een smartphone niet binnen één dag 
de batterij leegzuigen? Hoe kunnen we 
goed onderzoek doen naar luchtvervui-
ling in een grote stad zoals Londen?  
’s Avonds gingen we bowlen en daarbij 
leerde je ook mensen van de andere 
studies kennen. Dit leidde vaak tot interes-
sante gesprekken over interdisciplinaire 
onderwerpen, ook op de weg naar huis. 

 
The place to be
De volgende morgen vertrokken we naar 
het Molecular Research Centre, vlakbij het 
Cambridge Hospital. Hier werd een lezing 
gegeven over receptoren in cellen en hun 
mogelijke toepassingen, door een inspire-
rende man in een koekiemonstertrui. Tot 
slot kwam een andere professor, dusdanig 
verstrooid dat hij ons aanvankelijk helemaal 
vergeten was, vertellen over de mogelijk-
heden om je PhD in Cambridge te doen. 
Van daaruit gingen we naar de Cavendish 
Labs, waar ik even uit wil uitweiden omdat 
ik het ongelofelijk interessant vond. De 
Cavendish Labs zijn laboratoria voor expe-
rimentele physica – niet echt iets wat een 
bioloog direct aanspreekt, dus. De lezing 
die we daar kregen benadrukte nog eens 
wat we eigenlijk allemaal al wisten: heel 
erg veel van de grootste ontdekking die in 
Cambridge gedaan zijn, zijn dáár gedaan. In 

de labs is bijvoorbeeld het elektron ontdekt, 
maar ook de Röntgen kristallografie: en 
waar zou de Biologie nu zijn zonder die 
ontdekkingen? Het gevoel dat je rondloopt 
in een omgeving die zulke grote dingen 
heeft voortgebracht, is heel inspirerend.  
De middag werd afgesloten met een 
indrukwekkende lezing over het ontstaan 
van multicellulariteit: een perspectief vanuit 
de Natuur- en Wiskunde. Die avond werd 
een bezoek gebracht aan The Eagle. Dit is 
dé pub waar Watson & Crick wereldkundig 
maakten dat ze de dubbelhelix structuur van 
het DNA ontrafeld hadden, is nog steeds een 
geliefde plek. Aangezien de universiteit zo 
prestigieus is, zul je hier niet veel nachtleven 
aantreffen. Er zijn pubs genoeg, maar om 
12 uur word je toch echt geacht het pand te 
verlaten – en dat op een donderdag.

Afscheid van Cambridge
De laatste dag werd de groep in tweeën 
opgesplitst. Een deel ging naar de beroemde 
Wren Library, waar een haarlok van Sir 
Isaac Newton en de allereerste versie van 
Winnie de Poeh te vinden is. Daarna werd 
het Astronomy Museum bezocht. De andere 
groep ging naar het Museum of Zoology, 
waar ook lezingen gegeven werden. 
Later op de dag werd de dag gezamenlijk 
afgesloten met een happy hour in het 
Museum of Zoology, waarna het tijd was om 
de boot terug naar Nederland te pakken. 
Het was een mooie, inspirerende reis waarbij 
we veel geleerd hebben. Niet alleen over 
Cambridge en de geschiedenis, maar vooral 
over interdisciplinair onderzoek en waar dat 
toe kan leiden.

|          R E P O R TA G E  |

Honours Cambridgereis 2012
door Anne van Vlimmeren
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Het spectrum van autisme bestaat uit 
verschillende stoornissen. Hieronder vallen 
autisme, Asperger’s, Rett’s syndroom, 
desintegratieve stoornis (DS) en Pervasive 
Developmental Disorder - Not Otherwise 
Specified (PDD-NOS). Deze grote groep 
van stoornissen hebben een aantal dingen 
gemeen. Problemen met sociale vaar-
digheden, communicatieve vaardigheden 
en stereotiep en herhalend gedrag. In 
sommige gevallen is er ook sprake van een 
cognitieve achterstand. De diagnose van 
een van deze stoornissen wordt vaak al in 
de kinderjaren gesteld. Omdat het autistisch 
spectrum zo breed is wordt er in deze ‘ziekte 
in beeld’ meer aandacht besteed aan deze 
stoornissen. Uiteraard vergeten we hier de     
belangrijkste biologische achtergrondinfor-
matie niet!

Diagnose
In het DSM handboek zijn de criteria voor 
het stellen van de diagnose van autisme 
vastgesteld. Net zoals bij andere ontwik-
kelingsstoornissen, wordt de diagnose 
pas gesteld als er een bepaald aantal 
symptomen voorkomen. Voor autisme geldt 
dat de diagnose mag worden gesteld als 
er zes of meer symptomen te zien zijn1. De 
symptomen zijn een achterstand in sociale 
interactie (geen oogcontact maken, geen 
relaties kunnen aangaan met gelijken, geen 
spontane interesse in gedeelde interesses, 
geen sociale en emotionele wederzijdsheid), 
een achterstand in communicatieve vaar-
digheden (vertraging in de ontwikkeling van 
spraak of geen spraak, niet in staat zijn een 
gesprek gaande te houden, stereotiep of 
herhalend taalgebruik en een gebrek aan 
verbeelding in het taalgebruik), herhalend 
of stereotiep gedrag (abnormale voorkeur 
voor een bepaalde, zich herhalende, 
activiteit of handeling, minder flexibel zijn 
ten opzichte van gedrag dat niet stereotiep 
is, herhalende bewegingen en een obsessie 
met bepaalde objecten), Daarnaast moet er 
sprake zijn van een achterstand in sociale 
vaardigheden, verbeeldingsvermogen en 
taal/communicatie die zich uit vóór het derde 
levensjaar. Uiteraard moeten de diagnoses 
Rett’s syndroom en DS worden uitgesloten1. 
Hoe handig de DSM ook is voor psychiaters, 
de patiënt wordt niet als persoon gezien 
maar als een syndroom. Er zit vaak veel 
meer achter en de meeste patiënten hebben 
stoornissen die in elkaar overlopen. De 
benaming ‘autismespectrum’ is dus zeker op 

zijn plaats.

Autisme
Vaak wordt autisme al gezien bij kinderen, 
wat zich uit in de specifieke achterstanden 
in de ontwikkeling. Naast autisme zijn er 
ook vaak andere stoornissen te zien zoals 
ADHD, ADD, anorexia nervosa en soms 
zelfs epilepsie. Er spelen veel factoren een 
rol bij het ontstaan van autisme. Genetische, 
prenatale, perinatale en omgevingsfactoren 
kunnen bijdragen aan het ontstaan van 
autisme. Er bestaat geen “autisme-gen”, 
maar er zijn veel onderzoeken waarin 
bepaalde genen toch boven komen drijven. 
Zo werd er een onderzoek gedaan naar een 
polymorfisme in het serotonine transporter 
gen (SLC6A4): 5-HTTLPR/rs25531. Hieruit 
kwam naar voren dat kinderen die tenminste 
één kopie van het S of LG allel bezitten vaker 
last hebben van symptomen die bij autisme 
horen6. Zo zijn de kinderen impulsiever 
en hebben ze last van hyperactiviteit. De 
onderzoekers concludeerde dat de ernst 
van autisme zou worden bepaald door deze 
polymorfismen. De invloed van serotoni-
nereceptoren lijkt erg belangrijk te zijn in 
autisme. Er is ook een gen gevonden op 
chromosoom 7 dat een rol lijkt te spelen bij 
autisme. Het gen, AUTS2, komt hoog tot 
expressie in onder andere de hersenen7. 
Weer een link met de hersenen dus.

Hiermee is er ook een aanknopingspunt voor 
de behandeling van autisme. Vaak wordt 
er gebruik gemaakt van een combinatie 
van farmacotherapie en gedragstherapie. 
De farmacotherapie kan bestaan uit het 
toedienen van serotonin reuptake inhibitors 
(SRI’s), zoals Clomapramine en Fluoxetine. 
Dit helpt vooral bij het onderdrukken van de 

obsessieve gedragingen zoals herhalende 
handelingen. Ook antidepressiva en antipsy-
chotica worden soms voorgeschreven, zoals 
Fluphenazine en Molindone. Daarnaast 
zijn er nog andere specifieke medicijnen 
beschikbaar. Een mix, afgesteld op de 
patiënt, lijkt de beste behandeling. 

PDD-NOS
Er zijn een aantal verschillen tussen 
patiënten met PDD-NOS en autistische 
patiënten. Over het algemeen kan er worden 
gezegd dat PDD-NOS een lichtere variant 
is van autisme. Zo is er bijvoorbeeld minder 
vaak sprake van een achterstand in spraak. 
Ook hebben PDD-NOS patiënten betere 
sociale en communicatieve vaardigheden. 
Hiermee hebben zij ook een hogere kans 
om normaal te functioneren in het dagelijks 
leven. De symptomen die te zien zijn bij 
PDD-NOS zijn dus eigenlijk dezelfde als bij 
autisme, maar dan in mindere mate. Ook de 
andere stoornissen zijn waar te nemen bij 
PDD-NOS. Daarmee is ook de behandeling 
vrijwel hetzelfde.

Referenties
http://www.autreat.com/dsm4-autism.html, geraadpleegd 
op 31-12-12.
 Walker et al. (2004). Specifying PDD-NOS: A Comparison 
of PDD-NOS, Asperger Syndrome, and Autism. Journal of 
the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 
Volume 43, Issue 2, February 2004, Pages 172–180
Doyle en McDougle. (2012). Pharmacotherapy to control 
behavioral symptoms in children with autism. Expert 
Opinion on Pharmacotherapy. Volume 13, Issue 11, August 
2012, Pages 1615-1629
 Geurts en Jansen. (2012) A retrospective chart study: 
The pathway to a diagnosis for adults referred for ASD 
assessment. Autism. Volume 16, Issue 3, May 2012, 
Pages 299-305
Bajo, J. (2012). Prevalence of Autism spectrum disorders 
- Autism and Developmental Disabilities Monitoring 
Network, 14 Sites, United States, 2008. Morbidity and 
Mortality Weekly Report. Volume 61, Issue SS-3, 30 March 
2012, Pages 1-19
Gadowa et al. (2013). Allele-specific associations of 
5-HTTLPR/rs25531 with ADHD and autism spectrum 
disorder. Progress in Neuro-Psychopharmacology and 
Biological Psychiatry. Volume 40, 10 January 2013, Pages 
292–297
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Het autismespectrum
door Ina Vinamont

Kinderen met autisme laten vaak bepaald 
gedrag zien, zoals het herhalen van bepaalde 
handelingen of het uitvoeren van obsessief 
gedrag. Hier is een kind te zien dat repetitief 
blikken stapelt.

Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen 
patiënten met autisme (wit) en gezonde mensen 
(donkergrijs). Het gebruik van de verschillende 
hersengedeeltes is duidelijk te zien op deze 
scan.
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Toen Charles Darwin’s On the Origin of 
Species verscheen was er minder con-
troversie dan je misschien zou denken. 
Die ene grote gedachtesprong, dat wij 
mensen ook afstammen van een “lagere” 
diersoort, werd überhaupt niet genoemd. 
Maar dat duurde niet lang, en toen 
mensen het boek begonnen te lezen en 
naast de geologisch tegenargumenten de 
implicaties voor de mens zagen, barstte 
het debat los. Met als grote knaller 
het debat tussen bisschop Samuel 
Wilberforce en de bioloog Thomas Henry 
Huxley, bekend als “Darwin’s bulldog”.

Waar is de horlogemaker?
On the Origin of Species werd in de eerste 
plaats bekritiseerd vanuit een veel minder 
theologische hoek. Geologen en natuur-
kundigen vonden het niks omdat zij hadden 
berekend dat de Aarde nog helemaal nog 
niet zo oud kon zijn als de tijd die er nodig 
is voor evolutie – niemand wist in 1859 
nog wat radioactiviteit was. Daarnaast was 
er het probleem van organen zoals het 
oog, ongelooflijk gecompliceerde dingen 
waarvan mensen niet konden geloven dat 
ze langzaam maar zeker waren ontstaan; 
een half oog werkt toch niet? (Overigens 
is dit ook deels een theologisch argument: 
het was als voorbeeld naar buiten gebracht 
door William Paley, theoloog, die het 
argument gebruikte van de horloge. Als je 
een ingewikkeld mechaniek als een horloge 
zou vinden, dan ga je er toch meteen vanuit 
dat er ook een horlogemaker moet zijn? En 
zo, zei hij, moet er ook een maker zijn voor 
ingewikkelde organismen zoals de mens.) 
Darwin zelf was over veel van deze dingen 
zelf ook ongerust, en had niet overal een 
oplossing voor.

Tegenwind
Er kwamen brute recensies, van zowel de 
bioloog Richard Owen, die Darwin “en zijn 
volgelingen” oprecht begon te haten en 
dit tot zijn dood zou blijven doen, en zijn 
kennis Samuel Wilberforce, de bisschop 
van Oxford. Wilberforce was ook wel 
bekend als “Soapy Sam” doordat hij een 
fantastisch openbaar spreker en redetwister 
was. Hiernaast kwamen er ook lovende 
recensies van onder andere Thomas Henry 
Huxley, een bioloog die de term “agnost” 
zou verzinnen en de theorie opperde dat 
vogels van dinosauriërs afstamden. Dit 
alles kwam tot uiting in een bijeenkomst in 
het Natuurhistorisch Museum van Oxford, 
waar de jaarlijkse bijeenkomst van de British 
Association for the Advancement of Science 
werd gehouden. Hier waren niet alleen 
Wilberforce en Huxley aanwezig waren, 
maar ook Adam Sedgwick, anti-Darwin en 
geoloog, Joseph Dalton Hooker, pro-Darwin 
en botanicus, en admiraal Robert FitzRoy, 
de kapitein van de Beagle, die nu sterk 
tegen Darwin was. Wilberforce was eerste 
die over de evolutietheorie sprak – hij 
baseerde zich vooral op wetenschappelijke 
argumenten, maar eindigde met de nu 
beroemde vraag aan Huxley: dacht hij nou 
dat hij een aap was van zijn opa’s, of van 
zijn oma’s kant? Maar Huxley had een nog 
beroemder tegenwoord: “I am not ashamed 
to have a monkey for his ancestor, but I 
would be ashamed to be connected with 
a man who used great gifts to obscure the 
truth.”  Volgens de overlevering fluisterde 
Huxley tegen zijn buurman “The Lord hath 
delivered him into mine hands”, en dat een 
zekere Lady Brewster flauwviel. Aangezien 
de enige overlevering van ooggetuigen is, 
zullen we het maar geloven. 

“The book!” 
Hierna kwamen anderen nog aan bod: 
met als belangrijkste deelnemer admiraal 
FitzRoy, die met beide handen de Bijbel 
boven zijn hoofd hield terwijl hij de zaal 
binnenkwam, en “The Book! The Book!” 
riep. Toen hij voor de zaal ging staan, vroeg 
hij de zaal “wie jullie nou liever zouden 
geloven, een man, of God?” en dat “als ik 
geweten had wat ervan zou komen, zou ik 
Darwin nooit hebben meegenomen op de 
Beagle”. Hooker kwam ook nog aan bod, die 
wetenschappelijke tegenargumenten bracht 
voor wat Wilberforce had gezegd. Gek 
genoeg dachten zowel Huxley, Wilberforce, 

als Hooker dat ze het debat hadden 
gewonnen. Wilberforce was een groots 
spreker, en alhoewel Huxley’s tegenwoord 
op de aap-vraag goed was geweest, was hij 
verder niet erg gewend in het openbaar te 
spreken, en was hij “nauwelijks hoorbaar”. 
Hooker daarentegen was degene die de zaal 
overtuigde van het Darwinistische argument. 
Later werd in de desbetreffende kranten dan 
ook verslag gedaan van het debat met in 
verschillende kranten verschillende kampen 
als winnaar, niet erg verschillend van hoe 
dezelfde debatten tegenwoordig gaan.  Het 
debat is de geschiedenis gegaan als één die 
een groot deel van de wereld van Darwin’s 
nieuwe theorie overtuigde, maar ja, dit lees 
je dan ook in de BioScope, en niet het Refor-
matorisch Dagblad. 

Referenties
Bryson, Bill, A Short History of Nearly Everything
Thomson, Keith, Huxley, Wilberforce and the Oxford 
Museum, American Scientist
Lucas, J. R., Wilberforce and Huxley: a legendary 
encounter. The Historical Journal 

|        G E S C H I E D E N I S  VA N  D E  B I O L O G I E  |

Je moeder is een aap
door Michiel de Groot

Thomas Henry Huxley 

Samuel Wilberforce
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Het is algemeen bekend dat een groot 
aantal diersoorten met uitsterven 
bedreigd wordt. Het is natuurlijk 
belangrijk dat we zoveel mogelijk van 
deze dieren behouden. In de nieuwe 
documentaire van BBC ‘Natural World’ 
is David Attenborough gevraagd welke 
diersoorten hij zou meenemen op zijn ark 
om ze van uitsterven te redden. De we-
reldberoemde presentator weet als geen 
ander hoe groot de diversiteit van het 
leven op aarde is en wil dit laten zien door 
dieren te kiezen die niet zo bekend zijn, 
maar wel heel bijzonder. Vorige maand 
was deel één te lezen van Attenborough’s 
lijst, met het roodstuitleeuwaapje, de 
solenodon, de olm, Darwins bekbroeder 
en de Peruaanse vlagkolibrie. In deze 
bioSCOPE deel twee van de speciale lijst.

De zesde diersoort die een ticket voor de ark 
krijgt is de Sumatraanse neushoorn. Er zijn 
maar vijf verschillende soorten neushoorns 
op de wereld en ze zijn allemaal ernstig 
bedreigd. De Sumatraanse neushoorn is 
er toch wel het ernstigst aan toe, er zijn 
namelijk nog maar 200 individuen in het wild 
over. Daarom is het belangrijk dat er een 
nieuwe populatie wordt opgebouwd door in 
gevangenschap te fokken. Maar met deze 
speciale neushoorn is dat niet gemakkelijk, 
aangezien het solitaire dieren zijn en de man 
en de vrouw niet snel bij elkaar komen. Het 
fokken wordt ook ingewikkelder omdat de 
vrouwen maar een korte periode vruchtbaar 
zijn en ze voor de paring ook nog zin moeten 
hebben. Gelukkig wordt er succes geboekt 
en is de eerste Sumatraanse neushoorn in 
gevangenschap al geboren.

Het volgende dier dat mee mag is één van 
de meest innemende zoogdieren die David 
in zijn carrière heeft mogen ontmoeten. In 
1956 in Bali, Indonesië, werd Attenborough 

aangesproken door een man met de vraag 
of hij een pangolin wilde kopen. Deze 
nachtdieren lijken op miereneters, maar 
hebben schubben van keratine. Ook hebben 
ze scherpe klauwen die ze beschermen door 
op hun knokkels te lopen. Het zijn sterke 
dieren en hele goede klimmers, maar ze 
worden ernstig bedreigd. Er is namelijk een 
grote illegale handel in de schubben van de 
dieren, deze worden gebruikt voor het maken 
van medicijnen. Waarschijnlijk is, mede 
door de illegale export vanuit Vietnam naar 
China, de populatie pangolins gehalveerd.
Maar conservatieprogramma’s worden al 
opgezet. Zieke of gevangen dieren worden 
genezen en weer uitgezet in de natuur. Dat 
is wat David uiteindelijk met zijn gekochte 
pangolin in Bali heeft gedaan.

Een insect mag natuurlijk ook niet ontbreken 
in de lijst. 80 procent van de diersoorten 
op aarde zijn insecten en deze organismen 
vervullen belangrijke rollen in de voedselke-
ten, plantbevruchting en grondbemesting. 
Sir David kiest voor Priam’s Birdwing 
butterfly uit Australië, omdat hij deze on-
gelofelijk mooi vindt. De vlinder dankt zijn 
naam aan de vogelachtige vorm van zijn 
vleugels. De mannen hebben een helder 
groen en zwart patroon, terwijl de vrouwen 
iets minder kleurrijk zijn. Ook al zullen deze 
vlinders maar tien dagen meereizen op de 
ark, ze zijn het meer dan waard.

Australië heeft nog meer bijzondere dieren 
en omdat de meeste dieren bedreigd zijn, 
zijn er ook veel bijzondere vormen van 
bescherming. Zo wordt de dwergbuidel-

marter bedreigd door de reuzenpad, een 
klassiek geval van een invasieve soort. De 
pad scheidt gif uit uit zijn gifklieren en dit kan 
dodelijk zijn voor het vleesetende buideldier. 
Mensen uit de omgeving richten een reser-
vepopulatie op waarin ze de marters leren 
om de padden niet te eten. De marters 
worden gevoerd met niet-giftig paddenvlees 
gemengd met milde ziekteverwekkers. De 
dieren worden ziek en zullen dit associëren 
met het paddenvlees. De training heeft 
succes geboekt en de getrainde marters 
worden teruggezet in het wild. Deze uitzon-
derlijke manier van dierbescherming heeft 
ervoor gezorgd dat de dwergbuidelmarter 
een plekje krijgt op Attenborough’s ark.

Het allerlaatste dier dat mee mag op de 
ark komt uit de diepe oceaan. Het is een 
sponssoort met de naam ‘het venusmandje’. 
Deze sponzen leven in de extreme omstan-
digheden op de bodem van de oceaan en 
voeden zich door water met organische 
moleculen door hun lichaam te laten 
stromen. De structuur van deze excentrieke 
spons bestaat uit microscopische naalden 
van silica, hetzelfde stofje waar mensen glas 
van maken. De naalden worden in stervorm 
aan elkaar gekoppeld en versterken samen 
het complexe lichaam. De venusmand-
jes hebben dezelfde bouwstructuur als 
hedendaagse wolkenkrabbers, maar het 
verschil is dat de sponsen het glas natuurlijk 
helemaal zelf maken. 

Met het aparte glazen venusmandje sluit 
David Attenborough zijn lijst van tien dieren 
af. Dit tweede deel van de ark bestaat 
verder uit het grootste dier van de lijst, de 
Sumatraanse neushoorn, de pangolin met de 
gewilde schubben, de uiterst fijne birdwing 
butterfly en de getrainde dwergbuidelmarter. 
Sir Attenborough had alles mogen kiezen, 
maar wilde met deze diersoorten een glimp 
van de variatie van de natuur laten zien. En 
dat is hem zeker gelukt.
Om meer te weten te komen over de speciale 
lijst of een kijkje te nemen in de wereld van 
de bedreigde diersoorten is BBC’s Natural 
World: Attenborough’s Ark nog te bekijken 
op Youtube.

Referenties:
BBC’s ‘Natural World: Attenborough’s Ark’

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

David Attenborough’s Ark
door Marloes Leeflang

De pangolin

Het venusmandje. 
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Natuurorganisaties en NGO’s, daar zijn er 
nogal veel van. Zoveel dat we vaak door 
de bomen het bos niet meer zien en de een 
niet van de ander weten te onderscheiden. 
Elke organisatie heeft zijn eigen niche, 
maar die is soms moeilijk te achterhalen 
in zo’n enorme hoeveelheid NGO’s. Wat 
doen al die verschillende organisaties? 
Om een beetje orde in de chaos te creëren 
zal BioSCOPE elke maand een organisatie 
uitlichten. Deze maand Natuurmonumen-
ten: een vereniging die zich inzet voor de 
belangen van de Nederlandse natuur.

Wanneer de gemeente Amsterdam in 1904 
voorstelt het Naardermeer tot nieuwe 
vuilstortplaats te bestempelen, komt 
onderwijzer en natuurliefhebber Jacobus 
Pieter Thijsse, als één van de weinigen die 
het meer goed kennen, in verzet. Hij stelt 
voor om het Naardermeer aan te kopen, 
maar krijgt weinig medestanders. Ondanks 
dat komt de discussie over het plan op gang, 
en besluit de Gemeente Amsterdam het 
dempen van het Naardermeer toch niet door 
te laten gaan – meer vanwege de financiën 
dan om de schoonheid van het gebied! Op 
22 april 1905 komen zeventien geïnteres-
seerde instellingen bij elkaar en richten de 
Vereniging tot behoud van Natuurmonu-
menten in Nederland op. Anderhalf jaar na 
oprichting is de vereniging eindelijk in staat 
het Naardermeer van de eigenaar te kopen, 
waarmee dit het eerste natuurreservaat van 
Nederland wordt. In de beginjaren is Natuur-
monumenten een kleinschalige en elitaire 
vereniging. Inmiddels bezit de vereniging 
355 natuurgebieden in heel Nederland, 
en heeft ze nu ongeveer 730.000 leden. 
Natuurmonumenten wordt gesteund door 
een groot aantal vaste vrijwilligers, de leden, 
en bedrijven. Sommige projecten krijgen 
subsidie van de landelijke overheid, uit de 
provincie of uit Europa.

Behoud, beheer en herstel
Het hoofddoel van Natuurmonumenten is 
het behoud, beheer en herstel van gebieden 
in Nederland die natuurwetenschappelijk en 
landschappelijk belangrijk zijn. Daarnaast 
zet Natuurmonumenten zich in voor de 
zuiverheid van water, bodem en lucht, en 
het bewaren van stilte. Ook wil de vereniging 
het besef vergroten dat de mens in grote 
mate verantwoordelijk is voor de staat van 
de natuur. Het behoud van natuurgebieden 
gebeurt door bijzondere of bedreigde 
gebieden aan te kopen. Wanneer gebieden in 
gevaar komen, zet Natuurmonumenten druk 
door te lobbyen bij het landelijk, provinciaal 
en gemeentelijk bestuur, en door campagne 
te voeren. Beheerders van de natuurgebie-
den plegen onderhoud door bijvoorbeeld het 
plaggen van heidevelden, het maaien van 
graslanden en het baggeren van vennen. 
Ze houden de staat van het gebied goed in 
de gaten door onderzoek naar de flora en 
fauna. Ook houden ze toezicht en leiden ze 
excursies. Met een aantal natuurherstellen-
de projecten zorgt Natuurmonumenten dat 
gebieden die verloren dreigen te gaan hun 
karakteristieke eigenschappen behouden. 
Zo worden bijvoorbeeld duinregio’s hersteld 
en natuurgebieden gekoppeld binnen de 
Ecologische Hoofdstructuur.

De natuur dichtbij
De gebieden van Natuurmonumenten 
zijn vrij toegankelijk voor het publiek. Op 
de website zijn allerlei routes door de 
gebieden te vinden, om ze te voet, fietsend 
of kanoënd te ontdekken. Activiteiten als 
uilenballen uitpluizen en stiltewandelingen 
betrekken mensen actief bij de natuur. 

Natuurmonumenten geeft elk kwartaal 
het blad Puur Natuur uit. In dit blad staan 
leerzame artikelen over de natuur die de 
lezers inspireren om erop uit te trekken. 
Het dichtstbijzijnde Natuurmonument is 
Landgoed Haarzuilens, net buiten Utrecht. 
Je kunt er erg leuk wandelen en fietsen, 
waarbij je vast en zeker de paarsroze 
echte koekoeksbloem Lychnis flos-cuculi 
langs de slootjes ziet staan. Er zijn negen 
soorten vleermuizen op het landgoed, die je 
kunt opzoeken tijdens een georganiseerde 
avondwandeling. Je kunt natuurlijk helpen 
door lid te worden (vanaf €2 per maand). Het 
ledenaantal daalt sinds 2008 sterk, dus je 
steun wordt erg gewaardeerd. Als dat binnen 
je studentenbudget niet lukt: Haarzuilens is 
altijd op zoek naar vrijwilligers – misschien 
een leuke toevoeging aan je CV! Je kunt 
meehelpen met het beheer, basisschool 
leerlingen begeleiden, informatie geven of 
flora en fauna inventariseren.

Referenties
www.natuurmonumenten.nl, geraadpleegd op 01/01/13
nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_Natuurmonumenten, 
geraadpleegd op 01/01/13

Natuurmonumenten

|  N G O ’ S  I N  B E E L D  |

door Sarah Wells

Jac. P. Thijsse, samen met 
Eli Heimans initiatiefnemer 
voor de oprichting van 
Natuurmonumenten.

Naardermeer (foto: René Hoeflaak)

Natuurmonumenten in het kort
Opgericht op 22 april 1905, met 
dank aan Jac. P. Thijsse
Heeft 355 natuurgebieden in 
Nederland in bezit
Gesteund door 3800 vrijwilligers en 
730.000 leden
Draagt zorg voor de natuur in 
Nederland
Brengt de natuur dichter bij de 
mens
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door Marloes Leeflang

Mola mola

De grootste en zwaarste beenvissen ter wereld 

komen uit de genus Mola. Deze genus bevat maar 

twee verschillende soorten: de Mola mola en de 

Mola ramsayi. De Mola mola wordt ook wel gewoon 

maanvis of klompvis genoemd en komt in een groot 

deel van de oceanen voor. Deze bijzondere vis 

heeft geen staartvin, maar een zogenaamde clavus. 

De clavus verbindt de rug- en aarsvin die er 

samen voor zorgen dat deze vissen een lengte van 

4 meter kunnen bereiken. Het skelet van de maanvis 

bestaat uit kraakbeen. Kraakbeen is lichter dan 

bot en hierdoor kan de soort zo ongelofelijk groot 

worden. Ondanks deze lichte constructie zijn er 

exemplaren gevonden van wel 2000 kg. Een andere 

bijzondere eigenschap van de Mola mola is dat de 

vis soms plat aan het oppervlak van het water komt 

liggen, waardoor het lijkt alsof de vis aan het 

zonnebaden is. Er wordt gedacht dat dit een manier 

is om zich van parasieten te ontdoen met behulp 

van zeevogels.

Naam: Maanvis

Classificatie: Molidae Mola mola

Habitat: Gematigde en tropische wateren over de 

gehele wereld

Opmerkelijk omdat: deze mysterieuze vissen 

gigantisch groot kunnen worden

Referenties: australianmuseum.net.au/Ocean-Sunfish-Mola-
mola; en.wikipedia.org/wiki/Ocean_sunfish

Bron: Wikipedia.

Een theehuis? Nee hoor, gewoon een 
pannenkoekenrestaurant dat eens anders 
heet dan iets met ‘molen’. In theehuis 
Rhijnauwen, gelegen in het bos van 
Rhijnauwen aan de Kromme Rijn, kun je 
heerlijke pannenkoeken eten voor best een 
redelijk prijsje. Een simpele pannenkoek met 
spek is te krijgen voor €7,80 (ter vergelijking: 
bij de Oude Muntkelder betaal je €7,75) en 
wil je eens flink uitpakken met een alles-
erop-en-eraan-pannenkoek met zalm ben je 
€15,60 kwijt. Deze laatste is dan wel meteen 
de duurste uit het assortiment. Als je geen 
zin hebt in pannenkoeken is er ook nog de 
‘iets anders’-kaart beschikbaar, waar een 
aantal broodjes en tortilla’s op staan. 
Naast dat de prijzen oké zijn is de locatie 
ook een flink pluspunt: op een kleine tien 
minuten fietsen van de Uithof vandaan in 
een leuk, bewandelbaar bos. Het maken 
van een wandeling in het bos alvorens te 
gaan eten (of om uit te buiken) is dan ook 
zeker een aanrader voor een ieder die na 

het lezen van deze recensie zin heeft in een 
pannenkoek. Het restaurant zelf verdient ook 
een pluspunt. Het is groot, ruim ingedeeld 
en heeft een open keuken zodat je een mooi 
uitzicht hebt op de bakkende pannenkoe-
kenmannen. Bij lekker weer kun je buiten 
in de eveneens ruime tuin plaatsnemen en 
als het weer twijfelachtig is, is er ook nog 
een overdekte veranda die plaats biedt 
aan nog eens een paar extra tafels. Zo kun 
je zowel in de zomer als in de winter een 
mooi romantisch avondje beleven, wat is er 
tenslotte leuker dan na een wandeling in een 
besneeuwd bos een chocomelletje drinken 
op de veranda van een theehuis? Kortom: 
lekker eten voor een goede prijs op een 
mooie locatie. Niets op aan te merken! 

Nog drie laatste tips om rekening mee te 
houden:
1. Kom niet tussen vijf en zes uur s’avonds. 
Het restaurant is op dat moment vergeven 
van de kleine, jengelende kinderen die 

allemaal rondjes moeten rennen om de 
suiker uit de net verorberde pannenkoeken 
te kunnen verwerken. Het overige publiek 
bestaat uit begeleidende 65-plussers en 
(schijn)blije ouders; afrader dus.
2. De keuken sluit om half negen, wat 
resulteert in een kleine marge tussen hyper-
actieve kids en sluitingstijd. Je kunt ook pas 
reserveren vanaf 6 personen: Timen dus!
3. Voor ons biologenhart: De producten die 
ze gebruiken zijn zoveel mogelijk biologisch 
en/of fair trade en het beslag is gemaakt met 
scharreleieren. 

|       S T U D E N T  U I T  E T E N  |

Theehuis Rhijnauwen
door Mandy Wierenga
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|       S P E L PA G I N A  |

Prijsvraag

Deze maand in de bioSCOPE een prijsvraag, met als trofee een fantastische groene usb-
stick!

Dus mail het goede antwoord naar bio-scope@uu.nl en de eerste persoon met het goede 
antwoord is de winnaar. De gelukkige wordt in het volgende nummer bekend gemaakt en 
mag dan zijn prijs komen ophalen!

Vraag: De hybridekruising van een zebra en een shetlandpony heet:

A) Een zebrapony

B) Een shetbra

C) Een zeelander

Sudoku

Woordzoeker

Kruiswoordpuzzel
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Periode 2 is van start, 

begonnen met Evolutie en 

Planten. En wat is het anders 

dan de vorige periode. Er 

werd opeens heel wat andere 

dingen van ons verwacht. 

Een goed voorbeeld hiervan 

zijn de vele kleine practica 

van planten, en dan vooral 

de verslagen die hiervoor gemaakt moesten worden. 

Verslagen schrijven is toch wel iets wat je echt 

moet oefenen want er komen zoveel kleine eisen bij 

kijken. Maar door vele verslagen te maken, krijg je 

er wel meer gevoel voor.  De cursus planten lijkt 

op zich wel redelijk veel op de structuur die we 

hadden tijdens moleculair, met de toevoeging van alle 

practica dan. Maar Evolutie daarentegen was toch wel 

ff wat andere koek, te minste dat vond ik.  Ik werd ook 

door meerdere ouderejaars gewaarschuwd voor evolutie: 

zorg dat je het bijhoud! En die waarschuwing was zeer 

gepast, evolutie valt mij erg zwaar tot nu toe. Dat 

was goed te zien bij het Drosophila verslag. Dit is 

bepalend voor het slagen van de evolutiecursus, en 

zat een strakke deadline op. En ik heb mensen zien 

rennen door de gangen om de deadline te halen. Er komt 

dus heel wat werk en planning bij kijken. Een paar 

weken later, was het moment van de waarheid. Toen was 

het college waar de verslagen terug kwamen. Ik ben 

erg blij dat ik meteen een voldoende had, maar zoals 

altijd vallen er onvoldoendes, maar nu was er toch 

wel iets bijzonders. Er was mij iets opgevallen. Vele 

mensen die werden nagekeken door een bepaalde persoon, 

zal de naam niet noemen, kregen onvoldoendes. En dat 

zonder dat er duidelijk commentaar bij stond, of dat 

de controlelijsten niet volledig waren ingevuld. En 

dat is toch wel uiterst opmerkelijk, al zich ik het 

zelf. En als je dan een onvoldoende krijgt, en je 

kan niet afleiden waarop dat gebaseerd is. Dan kun je 

er heel weinig mee. Ik vind dit geen goede zaak. Zo 

heb je weinig kans om een echt goede verbetering te 

maken, en dat kan dus bepalen of je cursus wel of niet 

haalt. Een opmerking vind ik die hierbij geplaatst 

moet worden, is dat er wel goed geluisterd is naar 

wat vele leerlingen te vertellen hadden. En dat hier 

nu ook iets meegedaan wordt. Het is altijd goed om te 

zien, dat de stem van de leerling niet verdwijnt. En 

nu wachten op de punten van de verbeterde versies, ik 

zelf hoop dat ik mijn voldoende heb kunnen veranderen 

in een goed. 

De 1e deeltentamens zijn geweest, en nog wachtende 

op de uitslag dus fingers crossed, en nu goed voor-

bereidend op naar de 2e deeltentamens. Dus studeren, 

studeren, studeren, want we willen in deze periode 

ook graag beide cursussen halen.

Tot de volgende column. 

Jurgen

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

door Jurgen Buring

A new world arises from the ashes

yesterday stays behind in the dark

fire still burns through the skies

shaking up the world around us

possibilities arise from the ground

laying still in wait for the next step

inside the twisted chaos below

the promise of new life still holds

true to our nature we reside in our pasts

dwelling on the things we’ve lost

sharing the world with the unknown

still flowing alongside the rivers of time

a new world arises from the burnt skies

lifting our spirits, forcing them to fly

|  G E D I C H T  |

|  O P R O E P  |

New world

by Ina Vinamont
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Allereerst een heel 

gelukkig nieuwjaar 

gewenst aan iedereen! 

Ik heb een heerlijke 

wintersportvakantie 

gehad met nog 39 

andere enthousiaste 

UBV’ers. Veel van de 

sneeuw genoten en ook 

weer veel gelachen. 

Jammer genoeg hadden we wel een beetje last 

van een kakkerlakkenplaag. Helen van Troje kon 

ons daar ook niet van af helpen. Het begon 

al in de bus met Mark en Timo, putant! Maar 

we hebben wel een wijze les meegekregen, dat 

is vanaf nu regel 1. Op de terugreis hadden 

we het heel goed getroffen met Margo en Rob, 

die waren wel heel lief. Ik heb bijna de hele 

week op een snorbaard gestaan, maar ook één 

dagje op ski’s. Ook daarmee gingen we lekker 

hard en vooral met veel gas op die lolly. Over 

lolly’s gesproken: nom nom nom nom nom nom 

nom nom nom nom nom nom nom nom wat hebben 

we lekker gegeten, elke dag weer verse franse 

stokbroden en lekker gekookt in ons eigenste 

kleine huisje of heel gezellig bij de buren 

waar de boeuf bourguignon stond te pruttelen 

en de fluffy schapen voor erts werden gehosseld. 

Kortom, het was heel Koenigs! Oud en nieuw was 

ook een groot succes, alleen jammer dat we niet 

van de Top 2000 konden genieten. Gelukkig was 

er genoeg champagne voor iedereen en sommigen 

hadden ook wat vuurwerk mee. Zo gingen wij in 

het Franse Biançon knallend het nieuwe jaar in! 

Er was weer veel liefde voor elkaar en de drank 

vloeide rijkelijk. Onder andere door het mooie 

feestje, maar ook door het minder mooie weer heb 

ik het op 1 januari minder lang uitgehouden op 

de piste. De dagen daarna waren weer gevuld met 

heerlijk weer en met heerlijk wintersporten! 

Ik moet nog een beetje wennen dat we nu in het 

jaar 2013 leven, maar dat komt snel weer goed. 

Alles gaat namelijk gewoon weer zijn gangetje, 

ook in het nieuwe jaar. De eerste maandag na de 

vakantie is dan ook weer hard werken. Jammer 

genoeg was ik vandaag weer een beetje te laat, 

en dat terwijl één van mijn goede voornemens 

was om voortaan op tijd te komen. Dan begin ik 

daar morgen wel mee… Verder heb ik eigenlijk 

niet aan andere voornemens gedacht, misschien 

komt dat in de loop van het jaar wel of ga ik 

eens een keertje leren om te klaverjassen… In 

elk geval heb ik zin in het komende jaar vol met 

UBV activiteiten!

|       B E S T U U R S C O L U M N  |

Gelukkig Nieuwjaar!
door Miriam Loth

Rondleidingen geven in de Botanische Tuinen
De Botanische Tuinen zijn op zoek naar enthousiaste UBVers die het team 
van gidsen willen komen versterken. Ben jij geïnteresseerd neem dan contact 
op met Petra (P.M.J.vandenBeemt@uu.nl). Er staat een kleine vergoeding 
tegenover, maar het belangrijkste is dat je natuurlijk enorm veel ervaring en 
kennis over flora gaat op doen.

De beste wensen
Schaamteloos laat, maar niet minder gemeend. Het UBV bestuur wenst 
iedereen een bijzonder gelukkig Nieuwjaar!

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

Voor al je vragen over huisvesting of stukjes voor in de BioSCOPE:
Vidar Bakker  voorzitter@ubv.info
Voor al je vragen over UBV-activiteiten en de nieuwsbrief:
Lian Smeets  secretaris@ubv.info
Voor al je vragen over financiën:
Stijn van den Bergh  penningmeester@ubv.info
Voor al je vragen over onderwijs:
Tijmen van Loon     vicevoorzitter@ubv.info
Voor al je vragen over sponsoring:
Miriam Loth  vicesecretaris@ubv.info
Voor al je vragen over de boekverkoop:
Sietske van Bentum vicepenningmeester@ubv.info

|        M E D E D E L I N G E N  |

Wil je iets leuks doen naast je studie en/of wil je nieuwe 
biologen leren kennen? Deze commissies zijn nog op zoek 
naar nieuwe biologen: 
Werkgroep de Driehoek
Werkgroep Botanische Tuinen
Symposiumcommissie
 
Zoekt jou commissie nog nieuwe leden? Laat dit weten aan het 
bestuur! 
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Het was de donkere avond van 18 december, 
Sinterklaas had het land alweer verlaten en iedereen 
begon alweer in de kerststemming te komen. Maar 
toen niemand het eigenlijk meer verwachtte was 
hij toch ineens weer terug, Sinterklaas stond op 
de stoep bij de nieuwe locatie van de PUT met 
een aantal van zijn meest vertrouwde pieten. 
Nu had de goedheiligman al onder zijn geheime 
contacten binnen de UBV rondgevraagd of er nog 
vunzige, grappige, lieve of anderszins opvallende 
roddels binnen de UBV de ronde deden. Nu leek 
het wel of onze gezellige biologen de laatste tijd 
wel erg braaf waren geweest, alle betrouwbare 
verklikkers van de goede Sint hadden weinig tot 
geen goede roddels. Nu weten we allemaal dat 
onze eigen UBV Sinterklaas een hele capabele 
man is die de roddels gewoon uit de mouw van 
zijn tabberd weet te schudden. Zeker met de 
hulp van zijn Pieterbazen heeft hij toch nog een 
aantal mensen lekker in het zonnetje kunnen 
zetten en zijn er een aantal prachtige liedjes ten 
gehore gebracht. Onder andere ikzelf, Steffie en 
Wieneke zijn naar voren geroepen en we hebben 
heerlijk liedjes gezongen. Voor de roddels moet je 
naar onze lieve Sint gaan, die kan je er alles over 
vertellen. Jammer genoeg kwamen er ook een 
aantal mensen te laat om van onze goede Sint en 
zijn knechten te genieten. Bijvoorbeeld Erik die net 
binnenkwam toen Sinterklaas weg was en even 
later kwamen ook Pascal, Anne en Joost binnen, 
met een lichte donkere gloed over hun gezichten. 
Gelukkig hebben we de avond met een aantal 
lichte versnaperingen, drankjes en een dansje in 
de danszaal van de nieuwe PUT afgesloten. De 
Sint heeft nog net zijn trein kunnen halen naar 
Schiphol waar hij het vliegtuig kon pakken naar 
Madrid waar hij nu al weer is begonnen met het 
Sinterklaasfeest van volgend jaar voorbereiden.

|  U B V  A C T I V I T E I T  | |  U B V  A C T I V I T E I T  |

Sint-PUT
door Thomas Olijhoek

Chaos, lasers, bier, meer lasers en gezelligheid, wat wil je nog meer? Een 
UBV-feestje misschien? Nou dat kan ook! Op donderdag 20 december vóór 
het UBV-feest ging een groep biologen onder leiding van Sportcommissie 
Kansloos Laach in de  Openbare Zwem En Bad Inrichtingen, ook wel bekend 
als O.Z.E.B.I, laserQuesten.

Een groot deel van de deelnemers kwam geheel in thema in militaire outfit naar 
het evenement en om tweeëntwintighonderd uur stipt ging het van start en na 
een korte doch inspirerende briefing over onze missie brak de oorlog uit. Velen 
sneuvelden in het conflict en bij anderen kwam de ware oorlogszuchtige aard naar 
boven, de strijd woedde een bloedige 15 minuten voort waarna de twee partijen in 
vredesonderhandelingen gingen onder het genot van een biertje of een colaatje. 
Voor heel even leek vrede  een mogelijkheid, maar na het zien van de scorekaartjes 
bleek voortzetting van de oorlog al snel onvermijdelijk en dus gingen we terug naar 
het slagveld voor een tweede ronde. Na opnieuw 15 minuten te hebben gestreden 
leek de bloeddorst van de meeste biologen gelest en was het mooi tijd voor een 
drankje. Ditmaal liepen de onderhandelingen een stuk makkelijker, of dit kwam 
door oorlogsmoeheid of door de alcohol is niet bekend, maar al snel werd een 
vredesakkoord bereikt en er werd gezamenlijk naar het UBV-feest gemarcheerd!

LaserQuest
door Joris van den Berg
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Winter. Het weer wordt kouder en de nachten 
langer. De eerste vorst zet in. Je zou bijna 
denken dat er geen hete en stomende feestjes 
meer gegeven worden. Maar niets is minder 
waar. 

Maar hoe ga je als student in deze winterkou 
nou goed op weg naar een avond vol dans en 
gevulde glazen? Juist. Met een flinke bodem 
in je maag, het liefst een beetje lekker en 
warm, zodat je de hele avond door kunt gaan. 
En nu, na jarenlang fundamenteel onderzoek, 
presenteer ik u:

Het Kapelstraat Pre-Party Pannetje!
Voor twee hongerige mannen of drie personen 
(want feesten doe je toch zeker niet in je 
eentje?)

Benodigdheden:

1 pak krieltjes in de schil (500 gram)
1 flinke ui
1 of 2 paprika’s
1 pak sugar snaps of bij geldgebrek een zak 
sperziebonen (wel even doppen)
1 prei
1 teen knoflook

1 kipfilet
1 klein bakje crème fraiche 
Bieslook (het liefst vers als dat kan)
Olijfolie
Zout & peper
Eventueel als bonus een pak spekjes

Bereiding:
Zet een flinke pan water met zout op. Pak 
een koekenpan, snij de ui in blokjes of halve 
ringen en laat deze op zacht vuur fruiten in 
wat olijfolie. Als de ui een beetje glazig begint 
te worden is het tijd voor een geperste of 
gesnipperde teen knoflook. Snij de kipfilet 
ondertussen in stukjes. Doe de stukjes kipfilet 
in de pan en zet het vuur wat harder. De pan 
met water zou nu ongeveer aan de kook 
moeten zijn, en het is tijd om de krieltjes en 
sugar snaps of gedopte sperziebonen erin te 
doen. Kijk voor de kooktijd van de krieltjes op 
de verpakking, want de tijden verschillen per 
supermarkt. Snij nu de paprika in blokjes en 
doe deze bij de kip als deze wit geworden is. 
Snij vervolgens de prei in ringen en gooi het 
na ongeveer 5 minuten bij de rest. Kijk een 
paar minuten voordat de krieltjes en boontjes 
klaar zijn of de kip en de groenten gaar zijn. 
Als dit het geval is mag de crème fraiche bij de 

pan met kip. Roer het goed door en breng het 
totaal op smaak met zout, peper en gehakte 
bieslook. Giet de krieltjes af, gooi de kip met 
groente bij de krieltjes met sugar snaps en 
roer het totaal lekker door elkaar. Bekijk je 
gerecht, proef het, wees voldaan.

Voor de carnivore bonus: Bak de spekjes uit 
voordat je de uien gaat fruiten en fruit de uien 
in het spekvet met de spekjes. Voor de rest de 
normale bereiding volgen. Veel plezier!

|  U B V  R E C E P T  VA N  D E  M A A N D  |

Het Kapelstraat Pre-Party Pannetje!
door Yaro Laenen

Een lekker bordje sugar snaps, daar word je toch 
gelukkig van?
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|  C O M M I S S I E  I N  D E  S P O T L I G H T S  |

Na lang zoeken is er uiteindelijk toch een 
ouderdagcommissie van de UBV ontstaan. 
Zes enthousiaste UBV-ers zijn de uitdaging 
aangegaan om ook dit jaar de ouderdag weer 
tot een goed eind te leiden en er weer een 
superdag van te maken.  De ouderdag is 
bedoeld voor de eerstejaars UBV-ers
Een periode van vergaderingen organiseren 
zal op ons wachten. Met zes eerstejaars 
zou dit af en toe een prettige chaos zijn 
wat natuurlijk wel een beetje in het gareel 
gehouden moet worden. Gelukkig hebben we 
hiervoor onze altijd behulpzame Anouk van 
den Bosch die de functie van voorzitter op 
zich genomen heeft.  

Wat doet onze commissie nou eigelijk?
We gaan er voor zorgen om onze ouders 
eens keer te laten kijken hoe het studen-
televen in Utrecht eigenlijk gaat. Wat doen 
die biologen heel de dag? We willen onze 
ouders op een leuke interactieve manier 
informeren over onze schitterende studie. Met 
verschillende onderwijsmethoden proberen 
we dit te bereiken. Zo gaan we een leuk 
practicum bedenken, een leuke lezing van 
een hoogleraar en misschien nog wel een 
aantal dingen meer, zoals een rondleiding 
door de botanische tuinen.  We zullen ook 
veel samenwerken met andere studievereni-
gingen omdat, zoals het spreekwoord zegt, 
vele handen het werk licht maken. 

Wie zit er in de ouderdagcommissie?
We hebben met zijn zessen een leuk 
enthousiast groepje die bestaat uit Thomas 
Wind, Eline Hoogendoorn, Anouk van den 
Bosch, Mardie Vermunt, Ilse Diepenveen en 
Jeroen Nielen. We zullen ons uiterste best 
gaan doen om er een superdag van te maken 
en onze ouders eens echt laten zien wat het 
biologenleventje nu eigenlijk inhoudt. We 
hopen dan ook dat velen zich op zullen geven 
voor deze dag en dat we de ouders van onze 
UBV-welpjes een leuke dag kunnen bezorgen. 
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in.

Ouderdagcommissie 

De ouderdagcommissie
door Jeroen Nielen
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Wij zijn de vierde generatie Westenengs die 
hier milieuvriendelijk fruit telen. We zitten 
op goede Kromme Rijn kleigrond, die goed 
vocht/water vasthoudt in de zomer, daardoor 
is water geven in de zomer pas in juni 
belangrijk. Dat doen wij door druppelbevloei-
ing d.w.z. er liggen druppelslangen bij de 
boom, daardoor geven we alleen de bomen 
water en niet het gras. We geven direct 
voeding mee met het water. Dat is goed voor 
de natuur, want geen verspilling van water of 
voeding en water wordt steeds schaarser in 
het Kromme Rijn gebied.

We telen appels, peren en in juli pruimen. 
Ons bedrijf is 12,5 ha groot en daarvan 
ongeveer 5 ha appels, 6,5 ha peren en 
1 ha pruimen. We telen milieuvriendelijk, 
dus, we laten eerst de natuur zijn gang 
gaan en als het nodig is corrigeren we met 
een middel wat alleen insect bestrijd bijv. 

luizen. De meeste luizen overwinteren als 
eitje. De eitjes komen voor de bloei uit, 
ongeveer begin april. Dan komen ook veel 
lieveheersbeestjes uit de winterslaap. Die 
eten veel luizen en leggen eitjes, maar als 
begin mei de temperatuur te hoog wordt, dan 
nemen de luizen de overhand en moet je 
ingrijpen met een middel wat ongeveer 30% 
luizen bestrijdt, zodat de heersbeestjes het 
aankunnen voor het hele seizoen.

We telen veel appelrassen zoals vroeg in 
juli een ouderwets soort namelijk James 
Grieve, deze is vooral voor de appelmoes 
en appeltaart. Dit was vroeger erg gewild 
omdat het een vroegrijp appelras is, maar nu 
telen maar een paar fruittelers het ras nog 
als nostalgie. De hoofdrassen zijn Elstar, 
Jonagold en goudreinette, maar ook zoete 
appels voor het gerecht hete Bliksem. Bij 
de peren zijn dit twee soorten handperen, 

Doyenne Du Comice en Conference peren. 
Maar natuurlijk ook twee stoofperen namelijk  
St.Remy en de bekende zoete rood koker de 
Gieser Wildeman. De pruimen plukken we 
vanaf half juli t/m eind augustus. De eerste 
zijn de Opal pruimen en de laatste Reine 
Victoria en daartussen nog zes soorten. Met 
ieder hun eigen smaak van zoet naar zuurder 
en van zacht naar stevig.  De pruimen telen 
wij zeer milieuvriendelijk aangezien wij deze 
niet bespuiten. Dit is mogelijk omdat wij de 
pruimen plukken als deze rijp zijn en niet 
naar een veiling brengen.

We snoeien  de bomen met een handschaar 
vanaf begin december als al het blad van de 
boom is. Dit snoeien duurt ongeveer tot en 
met begin mei, net voor de bomen in bloei 
komen. Dit is veel werk wat zelf doen omdat 
het specialistisch werk is.  

|  U B e e t j e V  |

Duurzaam en regionaal: Fruitbedrijf Familie Westeneng in Zeist

door Izaäk Westeneng

De appeltjes van Westeneng: Puurzaam genieten!
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Een fotoverslag voor de achterblijvers. Ook al is het slechts een topje van de sneeuwberg, deze paar 
foto’s zijn toch voldoende om te doen besluiten volgend jaar wel mee te gaan.

|          F O T O V E R S L A G  |

Op zoek naar de verschrikkelijke sneeuwman

 Toch lichtelijk gespannen 
gezichtjes onderweg naar 
de top.

En wij maar 
wachten op de 
zon.

 Hier ga ik geen 
woorden aan 
vuilmaken.

Dat heet dan winter 
”sport”.

“Dus jij bent niet op 
wintersport geweest?”
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|  F o t o  v a 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

LOBS 18 Januari

Landelijke Masterdag: Het LOBS heeft zich keihard in 
het zweet gewerkt om alle biologiegerelateerde masters 
die de Nederlandse Universiteiten te bieden hebben 
voor jullie op een markt bij elkaar te brengen. Het geluk 
wil dat deze markt nog in Utrecht is ook. Ik zou zeggen: 
doe er je voordeel mee! 

UBV 22 Januari

Lezing Kees Moeliker: Wie kent hem niet?! De 
lezingcie heeft een heuse Nobelprijswinnaar weten te 
strikken. Er is ruimte voor zo’n 125 mensen, de UBV 
kent 1200 leden dus wees er snel bij. 

UBV 26 Januari

Werkdag de Driehoek: De trots van de vereniging, 
ons eigen natuurgebied. Zoals het een natuurgebied 
betaamd in Nederland wordt ook de Driehoek netjes 
onderhouden. Het is hard werken maar hierdoor zal de 
warme chocolade melk die deze dag natuurlijk gratis 
verstrekt wordt alleen maar beter smaken.

UBV 30 Januari

Inschrijving liftweekend: Het is wachten op het 
eerste jaar dat mensen hun tentje voor het BBL gaan 
opzetten om een plekje op het befaamde liftweekend 
te bemachtigen. Heb je tijdens de dienstenveiling 
geen gegarandeerde VIP plek op liftweekend weten te 
bemachtigen dan wordt het 29 januari voor sesamstraat 
naar bed en de volgende dag lekker vroeg op.

UBV 14 Februari

UBV-feest: Met als thema: Moeilijk Makkelijk. Een heus 
festijn voor de happy single want deze editie zullen er 
bandjes uitgedeeld worden om je singleheid kenbaar te 
maken. Dus trek je stoute schoenen aan en ga op zoek 
naar het geluk.

UBV 22 Januari & 12 Februari

PUT: Om de week een vast ritueel. Lekker biertje of 
een colaatje in de hand en het wel en wee van het 
studentenleven bespreken met je mede UBVer. Voor 
de echte fanaticus is er tegenwoordig bovendien een 
dansvloer aanwezig waar je je danskunsten kunt laten 
zien. 

door Hidde Minne Smits.

Deze foto is deze winter gemaakt toen Nederland bestond uit mooie sneeuwlandschappen. Maar zonder de sneeuw is het nog steeds erg winters door 
de ijskoude temperaturen!


