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Het laatste nummer van de 
BioSCOPE voor de zomer ligt nu 
alweer in uw handen (op de tafel 
kan natuurlijk ook).  Het studiejaar 
komt aan zijn einde en alle 
studie-gerelateerde zaken worden 
afgerond, zo ook die van mij. Door 
mijn (enigszins onhandige) zelf 
willen dingen in haast nog wel 
eens mislukken. Zo ben ik laatst 

weer eens van de trap gevallen.

 Het gebeurt me wel vaker dat vallen, maar deze keer had ik 
een dikke schram op mijn elleboog, omgeven door een mooie 
bloeduitstorting. Een aantal dagen later zat er een korstje op en 
toen begonnen mijn neigingen om het eraf te krabben.
Deze neigingen zijn eigenlijk biologisch te verklaren, want 
het is waarschijnlijk een overblijfsel van ons natuurlijke zelf-
verzorgingsgedrag. Onze naaste familie, de (mens)apen, 
onderzoeken zichzelf en elkaar constant in de hoop teken, vuil 
of kleine wondjes te vinden. Teken en vuil worden verwijderd en 
wonden worden schoongemaakt, hierdoor is er een betere kans 
op helen. 

Het krabben van de korsten veroorzaakt ook een lichte pijn 
waardoor endorfine door het lichaam wordt vrijgegeven, dit kan 
als een soort beloning worden gezien. Daarnaast kan korstkrab-
ben, net als veel andere verzorgingsgedragingen ook als een 
soort vervangende therapie worden gezien, die helpt bij afleiding 
wanneer we gestrest, angstig of verveeld zijn.

Op mijn werk heb ik het ook wel eens te ver zien gaan. Eén 
van de witschouderkapucijnapen, Biba, had tijdens een conflict 
een wond op haar schouder opgelopen. Zij is erg laag in rang, 
waardoor ze vaak alleen, bang en gestrest is. Dit resulteerde in 
een extensieve verzorging van haar wond en deze werd hierdoor 
alsmaar groter. Stress door omgevingsfactoren leidde tot een 
neurotisch plukken en het heeft maanden geduurd voordat het 
eindelijk geheeld was. Dit was erg sneu, maar wij konden haar 
niet veel helpen aangezien deze apen het verband er binnen 10 
seconden vanaf hebben gescheurd. Nu is dat alweer een tijdje 
geleden en gaat het alweer goed met haar, ze heeft zelf een 
betere plaats binnen de groep gekregen.

In dit laatste nummer starten we nog met een nieuwe column. 
In Natuur van Utrecht zal John Scholten ons leiden langs de 
verschillende mooie (biologische) plekken van Utrecht (p. 10). 
Naast deze leuke, nieuwe column ook een introductie van Pieter 
Munster, het nieuwe studentbestuurslid van het departement 
biologie. Hij zal Saskia Kliphuis opvolgen en zij stelt hem een 
aantal belangrijke vragen (p. 6). 
Het nummer zit weer boordevol biologisch nieuws, dus geniet 
ervan want de volgende zal pas in september worden uitgegeven.

Veel leesplezier!

Marloes

Meestal weet ik wel wat de conclusie 

van mijn column is wanneer ik begin. 

Maar deze keer niet. Het onderwerp ‘on-

tuitsterven’ (de-extinction, revival, 

resurrection) intrigeert me, maar wat 

moet ik er mee? 

Ontuitsterven is het weer tot leven 

brengen van ooit uitgestorven organismen 

met behulp van organische resten en de 

modernste technieken van klonen, van 

genetische modificatie tot synthetische biologie. Een veelbe-

sproken voorbeeld is het weer tot leven brengen van de mammoet. 

NRC schreef er een stuk over op 30/31 maart, er zijn congressen 

en in National Geografic woedt een discussie. Sommige biologen 

zijn enthousiast over de uitdaging en de mogelijkheden. Het is 

een fascinerend idee om zo’n oerwezen als de mammoet weer in 

levende lijve te kunnen zien, ook al is het een kunststukje. 

Jurassic Park film live. 

Andere biologen zijn hoopvol omdat ze daarmee wellicht 

ecosystemen van vroeger zouden kunnen herstellen. Of ze voelen 

zich moreel verplicht, omdat de mens vele dieren heeft doen 

uitsterven. Als we die schuld kunnen herstellen met moderne 

middelen, moeten we dat niet laten.

Maar er zijn ook critici, vooral ecologen. Een herstelde soort 

zal nooit meer zijn dan een hybride van origineel materiaal en 

een verwante nog levende soort. Bovendien kun je nooit de om-

standigheden herstellen waarin die soorten toen hebben geleefd. 

Wat doe je die soort dan aan? Er is het voorbeeld van een uit-

gestorven Pyrenese steenbok, die gekloond weer ter wereld kwam, 

maar misvormd was en het niet overleefde. Je kunt het geld voor 

die dure onderzoeksprojecten beter besteden aan het beschermen 

van soorten die nu op uitsterven staan. En wat te denken van het 

idee om dergelijke wilde soorten met deze technieken genetisch 

te modificeren zodat ze beter kunnen overleven onder de huidige 

dreigingen? Is dat nog natuur?

De discussie doet denken aan die van enkele decennia geleden 

waarin biotechnologen en ecologen tegenover elkaar stonden over 

de kansen en risico’s van genetische modificatie. Toen ging het 

om kansen voor de voedselproductie versus risico’s voor de 

natuur. Nu gaat het debat over kansen en risico’s voor alleen 

de natuur.

We hebben vaak gezien dat nieuwe technologische mogelijkheden 

aanvankelijk veelbelovend waren, maar later in de weerbarstige 

maatschappelijke praktijk grote nadelen met zich brachten.

Ik weet het nog niet. Ik zou kunnen concluderen dat het weer een 

interessant debat is voor biologen. Een debat dat ook in Utrecht 

gevoerd zou moeten worden. Bevredigend is die conclusie niet. 

Ik neig naar terughoudendheid, een moratorium, eerst een breed 

maatschappelijk debat.

Jos Dekker

Ontuitsterven

|        W E T E N S C H A P P E L I J K E  C O L U M N  || R E D A C T I O N E E L |
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Het is weer eens tijd voor een analyse van de rankings. 

Op de Academic Ranking of World Universities (ARWU) 

staat de UU op plaats 53 met Universiteit Leiden op 

plaats 73. Dit zijn de enige twee Nederlandse Universi-

teiten in de top honderd. Voorwaar een mooi resultaat. 

Ware het niet dat de Universiteit Utrecht al jaren lang 

zakt op deze lijst ondanks de mooie ambitieuze strate-

gische programma’s en de mooie profetische woorden zoals 

‘Harvard aan de Rijn’.

De Shanghai Ranking, zoals de Academic Ranking of World 

Universities meestal wordt genoemd, is één van de drie 

invloedrijkste ranglijsten om de beste universiteiten 

ter wereld te duiden. De Universiteit Utrecht komt dus 

op nummer 53 als beste Nederlandse universiteit uit de 

bus, maar zakt van een 48ste plaats in 2011 terwijl onze 

universiteit in 2004 nog op de 39e plaats stond. 

Harvard staat in deze ranking nummer 1, dus er moet nog 

heel veel water door de Rijn voordat wij onze profetische 

woorden kunnen waarmaken.

Bij de Times Higher Education (THE) staat de UU op de 67e 

plaats, maar hier staat Leiden als de Nederlands nummer 

1 op plaats 64. 

Ook is er nog de QS World University Ranking waarin de 

UU op nummer 85 staat als 3e Nederlandse Universiteit 

achter de Universiteit Leiden (75) en de Universiteit 

van Amsterdam (62).

En dan hebben we nog de Leiden University Ranking (CWTS), 

waarin de UU op plek 64 staat en Leiden op plek 58. Op 

het onderzoeksgebied van Life and Earth Sciences staat 

de UU in de ranking als nummer 1 in Nederland maar op 

het gebied van Biomedical and Health Sciences weer als 

nummer 5.

Volgt u het nog of begint het al te duizelen? Ik raak 

het spoor bijster en vraag mij af: Wat hebben nu al deze 

rankings voor een nut, wat is de toegevoegde waarde” 

Uiteraard wil elke universiteit bovenaan staan en wil 

elke student de beste opleiding volgen. Voor bestuurders 

zijn de rankings uithangborden en als middle management 

voel je de druk om alles zo te organiseren dat onze 

organisatie een stijgende lijn krijgt. De rankings 

worden een doel op zich, maar waarvoor?

Trekt de student zich hier iets van aan? Of kiest de 

gemiddelde student nog steeds op basis van de gezel-

ligheidsverenigingen, de stad, het studentenhuis, de 

studievereniging en de studielast? En natuurlijk op 

basis van het enthousiasme van onze geweldige docenten 

en ouderejaars studenten?

Ik stel voor om de rankings links te laten liggen 

en alleen te investeren in het enthousiasme van onze 

medewerkers en studenten.

Rene Kwant

Wat doen wij met Rankings?

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

Vidi-beurzen voor Utrechtse Biologen
Drie onderzoekers verbonden aan het departement Biologie 
hebben van NWO een Vidi-beurs toegekend gekregen 
van ieder maximaal 800.000 euro. Dit zijn dr. ing. Leónie 
Bentsink (moleculaire plantenfysiologie), dr. Lukas Kapitein 
(celbiologie) en dr. Ronald Pierik (ecofysiologie van planten). 

Corné Pieterse treedt aan als KNAW-lid
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap-
pen (KNAW) heeft 15 nieuwe leden gekozen, waaronder 
hoogleraar Corné Pieterse van het departement Biologie. 
KNAW-leden leveren een essentiële bijdrage aan de 
adviestaak van de KNAW op het gebied van wetenschap-
pelijk onderzoek. Corné Pieterse, hoogleraar Plant-microbe 
Interacties, doet onderzoek op het gebied van systemische 
resistentie tegen pathogenen in planten. 

Han Wösten verbonden aan stichting BE Basic 
Prof. dr. Han Wösten wordt vice-flagship manager bij 
stichting BE Basic. BE Basic (Bio-based Ecologically 
Balanced Sustainable Industrial Chemistry) is een ven-
nootschap die bio-based oplossingen ontwikkelt voor een 
duurzame maatschappij.

Nieuw studentbestuurslid Biologie
Pieter Munster zal in september Saskia Kliphuis opvolgen 
als studentbestuurslid van het departement Biologie. Hij is 
unaniem verkozen door het studentenberaad en officieel 
benoemd door het departementsbestuur. Pieter is master-
student Cancer Genomics and Developmental Biology en 
heeft daarvoor zijn bachelor Biologie in Utrecht afgerond. 
In studiejaar 2011-2012 was hij voorzitter van de UBV. 
 
Winnaars OAC-B bioscoopbonnen 
De opleidingsadviescommissie Biologie (OAC-B) heeft 
voor periode 3 weer bioscoopbonnen verloot onder de 
invullers van de online onderwijsenquête. De winnaars van 
deze periode zijn Yeszamin Onderwater en Peter Vodegel. 
Gefeliciteerd!

|  D E PA R T E M E N T S B E R I C H T E N  |
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Biologie in het nieuws

Nieuws uit Utrecht

|  B I O L O G I E  I N  H E T  N I E U W S  |

door Judith Smit

Moleculaire trigger voor Alzheimer ontrafeld
Onderzoekers aan de Universiteit van Cambridge zijn erin 
geslaagd de pathway te beschrijven die ten grondslagen ligt aan 
de ziekte van Alzheimer. Dementie-gerelateerde ziektes spelen 
een steeds grotere rol vanwege het feit dat de mens steeds ouder 
wordt. Hoe de oligomeren, die onder andere celdood teweeg-
brengen bij Alzheimer, gevormd werden was lang onduidelijk. 
De onderzoekers geloven dat ze een doorbraak hebben met 
betrekking tot vroegere diagnose van neurologische aandoenin-
gen zoals Alzheimer en Parkinson. Ook zijn er mogelijkheden 
voor medicijnen die vroeg op een target kunnen aangrijpen in het 
proces van de vorming van oligomeren.
Bron: Science Daily

Vogelzang voor het behoud van bedreigde vogel-
soorten
In Nieuw-Zeeland leeft de zogenaamde Kokako vogel, 
deze heeft de grootte van een duif en een fraaie blauwe 
plek onder de snavel. Deze vogel is een bedreigde 
diersoort, om uitsterven te voorkomen worden vogels 
naar veiligere plaatsen gebracht. Onderzoekers hebben 
ontdekt dat Kokako’s die naar nieuwe locaties zijn 
gebracht anders zingen dan vogels van de originele 
locatie. Een verklaring hiervoor is dat de vogels de zang 
van andere vogels uit de omgeving overnemen en de 
verplaatste groepen relatief klein zijn. De onderzoekers 
vrezen dat de vogels uiteindelijk zullen stoppen met 
zingen. Dit kan problematisch zijn vanwege de paringsri-
tuelen. Met deze kennis kan men vogelsoorten, zoals de 
Kokako, beter voor uitsterven behoeden.
Bron: Science Daily

Avontuurlijk? Meer vorming van neuronen!
Uit onderzoek blijkt dat er een sterkere relatie is tussen individuele 
ervaringen en neurogenese (de vorming van neuronen). In een 
onderzoek is een groep genetisch identieke muizen in dezelfde 
omgeving geplaatst. Na drie maanden onderzoek is er een 
correlatie gevonden tussen de mate waarin de muizen de omgeving 
verkenden en de groei van neuronen. Volgens de onderzoekers is 
het de eerste directe link tussen individueel gedrag en individuele 
breinplasticiteit. Er moet wel een kanttekening gemaakt worden: 
de muizen zijn niet compleet genetisch identiek door mutaties en 
er zijn verschillen ontstaan in de ontwikkeling. De verschillen zaten 
al in de muizen, maar door de omgeving werden de verschillen 
versterkt en te zien aan de neurogenese. De resultaten van dit 
onderzoek zouden ook verklaringen kunnen geven voor de 
verschillen tussen eeneiige tweelingen die in hetzelfde gezin 
opgroeien.
Bron: The Scientist

door Lisa Rijnbeek

De verbreding van de A27 ter hoogte van Amelisweerd
Drama alom toen bekend werd dat de A27 ter hoogte van Amelisweerd verbreed zou gaan worden: de 
natuur zou ernstig aangetast worden en het zou ook nog eens onnodig zijn om de weg te verbreden. 
Maar wat houdt die verbreding nu eigenlijk in? De snelweg gaat verbreed worden naar twee keer zeven 
banen wat betekent dat er over een lengte van 570 meter aan beide kanten van de weg 15 meter bijkomt 
in de breedte. In totaal zal er dus 570x30= 17100 vierkante meter natuurgebied verloren gaan. Waarom 
het precies nodig is dat de weg verbreed wordt en ook nog eens precies ter hoogte van Amelisweerd is 
mij niet helemaal duidelijk. Volgens TLN (Transport en Logistiek Nederland) is de verbreding voordelig 
omdat er op het punt stijgende fileproblemen zijn. De files op de ring Utrecht zouden het goederenver-
voer 54 miljoen euro per jaar kosten. Volgens dezelfde organisatie zal de natuurschade meevallen of 
beter gezegd: er wordt zelfs gesproken van ‘natuur- en milieuvoordelen’. Deze ‘voordelen’ hebben niet 
alleen te maken met compensatie in de vorm van nieuw natuurgebied, maar ook met het feit dat er een 
dak op de nieuwe weg gaat komen. Dit dak gaat geluidshinder en milieuvervuiling in de omgeving tegen en zou moeten gaan fungeren als 
een brug tussen Amelisweerd en de stad Utrecht. Persoonlijk denk ik dat het wat overdreven is om te spreken van ‘natuurvoordelen’, maar 
ik denk inderdaad dat er niet meteen nadelen zullen zijn van de verbreding. Toch ben ik tegen de verbreding. Het gaat voor mij niet om 
dit ene stukje natuur, het gaat voor mij om het feit dat de natuur altijd gebukt moet gaan onder economische belangen. Dat moet stoppen.
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In september wisselt het studentbe-
stuurslid. Vanaf het nieuwe collegejaar 
zal Pieter Munster de belangen van 
de Utrechtse biologiestudenten gaan 
behartigen. Hij neemt daarmee de taken 
over van zijn voorganger, Saskia Kliphuis.
Even voorstellen…
 
Mijn naam is Pieter Munster, ik ben 
inmiddels vijfdejaars biologiestudent. Ik 
begon in november met mijn master Cancer 
Genomics & Developmental Biology, nadat ik 
een jaar in het UBV-bestuur heb gezeten. Ik 
hou van films kijken en volgend jaar begin ik 
weer met voetballen. Verder heb ik een lieve 
vriendin met wie ik sinds kort samenwoon in 
het centrum van Utrecht.
   
Waarom ben je voor de functie van stu-
dentbestuurslid gegaan?
Omdat ik het een leuke functie vind en het 
zeker dit jaar heel interessant vind wat 
er gaat gebeuren met het onderwijs van 
Biologie. Ik denk bovendien dat ik de juiste 
persoon ben om zoveel mogelijk uit het 
studentbestuurschap te halen het komend 
jaar, doordat ik in het verleden al een hoop 
gedaan heb. Ik was bijvoorbeeld UBV 
bestuurslid en ik organiseerde de voorlich-
tingsdagen van Biologie. 

Ben je door je binding met de UBV van 
plan om de communicatielijntjes kort te 
houden?
Jazeker, ik denk dat dit contact erg 
waardevol is. Ik heb echter wel het idee dat 
ik daar objectief in kan zijn, en als student 
in deze rol kan blijven in plaats van als oud-
bestuurslid van de UBV. Maar ik blijf erbij 
dat als student zijnde een goede band met 
het departement Biologie belangrijk is, dus 
dat verandert niet. Ik kan er alleen maar 
voordeel uit halen dat ik al weet hoe die 

banden liggen.
Wat lijkt je het leukste van dit werk?
Dat je op een andere manier bezig bent 
met onderwijs dan dat ik vorig jaar in het 
UBV-bestuur heb gedaan. We hebben toen 
geprobeerd een grote stap te maken met 
het opzetten van de UBV-cursussen. Nu 
het onderwijs an sich gaat veranderen, te 
beginnen met het eerste jaar, is het leuk om 
er op een andere manier mee bezig te zijn.

Heb je bepaalde doelen die je wil bereiken 
komend jaar?
Nu het eerstejaarscurriculum gaat 
veranderen, vind ik het belangrijk dat 
zichtbaar aangetoond wordt dat het onderwijs 
verbeterd is ten opzichte van de huidige 
opzet. Dit is moeilijk om te vergelijken maar 
je kunt in zekere zin een aantal aspecten van 
beide jaren naast elkaar leggen. Verder zou 
ik graag de verdere implementatie van UBV-
cursussen in het curriculum zien gebeuren.

Ben je nog van plan om nieuwe                       
intitiatieven in het leven te roepen?
Ik zie wel in dat er nog heel wat over het 
onderwijs gezegd gaat worden de komende 
tijd, ik ben beieuwd hoe zich dat gaat uitkris-
talliseren. We weten nu nog niet wat eruit 
gaat komen, maar dan moeten we zien hoe 
we daar als studenten op reageren. Ik vind 
de plannen zoals ze er nu liggen wel goed, 
maar we zullen zien of we als studenten in 
actie moeten komen.

Denk je dat het studentbestuurschap 
goed te combineren is met je master? 
Ja, ik denk het wel. In het begin van komend 
collegejaar ga ik nog een aantal vakken 
doen, maar die zijn allemaal om 14u ’s 
middags afgelopen dus dan heb ik nog ruimte 
voor vergaderingen. Verder loopt mijn stage 
op zijn einde aan het begin van volgend 

studiejaar, ik zit dan in de schrijvende fase 
dus dan kan ik flexibel inplannen. Daarnaast 
heb ik wel geaccepteerd dat ik enige 
vertraging op zal lopen door dit werk. Ik ga in 
ieder geval behoorlijk doorwerken tijdens de 
zomervakantie, zodat ik al wat tijd ingelopen 
heb. 

Dus je gaat niet op vakantie deze zomer? 
Niet echt nee. Ik ga wel met mijn vriendin 
een kinderkamp begeleiden, dus ik ben ook 
nog eens maatschappelijk betrokken, haha. 

Wat zien we jou doen na je studie? 
Het liefst zou ik het geven van onderwijs 
combineren met een PhD. Ik zie mezelf niet 
alleen onderzoek doen omdat ik in mijn werk 
zelf contact met mensen wil hebben en ken-
nisoverdracht een onderdeel van mijn werk 
zou moeten zijn, maar betekent niet dat ik 
onderzoek helemaal niet leuk zou vinden. Ik 
ben me ervan bewust dat de mogelijkheden 
momenteel niet voor het oprapen liggen, 
maar er zijn instanties die promoveren 
en lesgeven op de middelbare school 
stimuleren. Dat lijkt me heel interessant. 

Nieuw studentbestuurslid in aantocht

|  I N T E R V I E W  |

door Saskia Kliphuis
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Pistoolgarnaal
De pistoolgarnaal is een klein beestje: zo’n drie tot vijf 
centimeter lang. Samen met grondels (een baarsa-
chtige) leeft hij in symbiose in holen in de grond. Een 
van de scharen van de pistoolgarnaal is ongeveer net 
zo groot als de helft van zijn lichaam. Dit lijkt misschien 
onhandig, maar niets is minder waar: de garnaal gebruikt 
de schaar juist bij het jagen! Door deze schaar snel dicht 
te klappen, wordt het water dat tussen de twee helften 
zat, weggedrukt. Er ontstaat dan een bel die uiteindelijk 
door de hoge druk implodeert. Dit geeft een knal tot wel 
218 decibel! De menselijke pijngrens voor geluid ligt al 
bij 140 dB. Alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, treedt 
hierbij ook een ander fenomeen op, dat bekend is als 
sonoluminescentie. Als de bel implodeert, heeft het een 
temperatuur van ongeveer 4700 °C. Hierdoor ontstaat 
er, naast de luide knal, ook een kortdurende lichtflits bij 
het dichtklappen van de schaar.  Als je nog niet onder de 
indruk bent: op YouTube zijn genoeg bijzondere filmpjes 
van dit dier te vinden!

Naam: Pistoolgarnaal 

Classificatie: Alpheidae 

Habitat: in holen in de grond, waar ze 

samen met grondels leven 

Opmerkelijk omdat: De pistoolgarnaal 

kan een oorverdovend geluid maken door 

met zijn schaar te klappen

Referenties 
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpheidae  
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pistoolgarnalen

door Anne van Vlimmeren

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

 Sinds 1961 bevindt de mens zich in de 
ruimte. Maar het begrip zwaartekracht 
kennen we al sinds Isaac Newton. De 
zwaartekracht heeft op veel vlakken 
invloed op het menselijke lichaam, maar 
wat gebeurt er precies zonder zwaarte-
kracht?
Zonder dat we het doorhebben heeft de aan-
wezigheid van zwaartekracht veel invloed op 
ons dagelijks leven. De zwaartekracht is de 
kracht die twee massa’s op elkaar uitoefenen 
en de reden dat we op de aarde blijven 
staan en niet rondzweven in de ruimte. Bij 
gewichtloosheid denken we al snel aan 
ruimtevaartuigen. Als een astronaut naar de 
ruimte gaat heeft dit invloed op zijn lichaam, 
onder andere door gewichtloosheid.

De eerste reacties op gewichtloosheid 
kunnen onder ander zijn misselijkheid, duize-
ligheid en desoriëntatie. Dit komt met name 
doordat het evenwichtssysteem is verward. 
Dit wordt ruimteziekte genoemd. Het lichaam 
moet zich aanpassen aan de gewichtloze 
toestand. Als het lichaam is aangepast, 
zullen ook de symptomen afnemen.

In gewichtloze toestand gaan de lichaams-
vloeistoffen naar het bovenlichaam omdat 
de zwaartekracht dit niet meer tegenwerkt. 
Het lichaam reageert op de verstoorde 
homeostase door hormonale en mechanist-
ische systemen aan te passen. Door bijvoor-
beeld de nieractiviteit toe te laten nemen om 
van overtallige vloeistoffen af te komen en 
door minder te drinken.

Op lange termijn kan spierzwakte en botont-
kalking ontstaan door niet genoeg lichaams-
beweging. Normaal gesproken moeten veel 
spieren werken om de zwaartekracht tegen 
te gaan of om je eigen gewicht te ‘dragen’. 
Spierzwakte en botontkalking kan tegen 

worden gegaan door lichaamsoefeningen. 
Calciumverlies is ook een gevolg van 
langdurige gewichtloosheid, maar is niet te 
voorkomen. Verder blijkt dat de deling van 
de mesenchyme stamcellen in het beenmerg 
sterk verminderd.

Een heel andere invloed op de gezondheid 
van astronauten is de aanwezigheid van 
bacteriën. De invloed van gewichtloosheid 
op bacteriën wordt nog onderzocht, maar uit 
vroege onderzoeken blijkt dat de besmetteli-
jkheid toe kan nemen. Een kweekexperiment 
met de salmonellabacterie (Salmonella 
enterica) heeft aangetoond dat deze zich 
anders ontwikkeld op aarde dan in de ruimte, 
waarbij de besmettelijkheid toenam.

Referenties
http://wetenschap.infonu.nl/ruimtevaart/81682-gewicht-
loosheid-de-invloed-op-het-lichaam.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewichtloosheid
http://vorige.nrc.nl/wetenschap/article1872388.ece#rel_
expand=1
Afbeelding:
http://inkfish.fieldofscience.com/2012/01/weightless-flies-
have-wanderlust.html

Wat gebeurt er allemaal met het menselijk lichaam tijdens gewichtloosheid?

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

door Miriam Loth
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Nog even en dan is het alweer zomerva-
kantie. Twee volle maanden aan vrije tijd 
voor je uitgestrekt, met even helemaal 
niets intellectueels aan je hoofd. OF: het 
ideale moment om je horizon te verbreden 
en je kennis te verrijken door een summer 
school te volgen! Maar hoe pak je dat 
aan? Wat is het aanbod? Bio-SCOPE 
biedt antwoord op al je vragen over de 
summer school.

Met summer school worden cursussen 
bedoeld die in de zomermaanden worden 
aangeboden door een onderwijsinstel-
ling. Soms worden ze deels of geheel 
gesponsord door bedrijven. De duur van 
zo’n cursus varieert van één week tot 
circa zes weken. De Utrechtse Summer 
School (www.utrechtsummerschool.nl) is 
de grootste summer school van Nederland. 
Hierbinnen zijn sommige cursussen gratis 
voor Utrechtse studenten. Je kunt er echter 
ook voor kiezen om op andere plaatsen in 
Nederland, of in het buitenland te kijken 
wat het aanbod is. De prijzen variëren 

nogal, maar doorgaans is alles inclusief 
en goed geregeld. Het volgen van een 
summer school is meestal een waardevolle 
toevoeging aan je CV, bovendien kun je je 
netwerk uitbreiden doordat er regelmatig 
excursies naar bedrijven zijn. Zo leg je 
alvast contacten voor de toekomst!

Naar het buitenland
Wanneer het je leuk lijkt om een summer 
school in het buitenland te volgen, biedt 
de website www.summerschoolsineurope.
eu een goed overzicht van het aanbod van 
alle summer schools in Europa. Je kunt 
op deze site gemakkelijk zoeken op een 
bepaald vakgebied. Bovendien zie je direct 
wanneer de cursus wordt gegeven, of je 
er studiepunten voor krijgt en hoeveel het 
kost. Voor biologiestudenten zijn vooral de 
aandachtsgebieden Biological sciences, 
Health sciences, Environmental studies 
and forestry en Earth sciences interessant, 
maar misschien ook andere terreinen, zoals 
Psychology. Even googelen levert nog een 
hoop andere mogelijkheden op, zoals het 

aanbod op de universiteit van Los Angeles 
(www.summer.ucla.edu) of die van Harvard 
(www.summer.harvard.edu). 

Summerschool als studieonderdeel
Voor sommige cursussen worden ECTS 
toegekend. Wanneer je hierin geïnteres-
seerd bent, kun je zo’n summer course 
opnemen in je profileringsruimte. Je moet 
dan van tevoren toestemming vragen bij de 
studieadviseur (studieadviseur.bio@uu.nl). 
Een cursus kan alleen opgenomen worden 
in de profileringsruimte als er een certificaat 
overlegd kan worden waar het aantal ECTS 
op staat, de naam van de cursus en de 
beoordeling (cijfer of behaald/niet behaald).

Het hoe-wat-waar van de summer school

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

door Saskia Kliphuis

Ik heb in de zomer van 2011 de cursus ‘Molecular 
Mechanisms in Cancer’ hier in Utrecht gevolgd, 
waarbij we 1 week lang met ongeveer 20 mensen 
op verschillende manieren op het onderwerp zijn 
ingegaan. Naast ‘gewoon’ onderwijs kregen we 
rondleidingen en demonstraties door vakgroepen 
in het UMC, het Hubrecht Instituut en de universi-
teit. Dit heeft me een goed overzicht gegeven van 
het vakgebied en me een eind op weg geholpen 
met mijn masterkeuze. Het leukste vond ik eigenlijk 
om in aanraking te komen met het onderzoek in 
Utrecht en de interactie met de andere cursisten. Ik 
was één van de twee biologen in de cursus en één 
van de drie Nederlanders. De rest kwam uit alle 
mogelijke werelddelen en waren voornamelijk ge-
neeskundestudenten. Het was heel bijzonder om 
mee te maken wat voor verschillende opvattingen 
er over onderzoek zijn en hoe dat kan verschillen 
per land, maar vooral per studierichting. Zo was 
het vooral opvallend dat geneeskundestudenten 
nauwelijks het nut van fundamenteel onderzoek 
konden of wilden inzien ;-). Ik heb in een week 
tijd dus veel kennis opgedaan, veel mensen leren 
kennen en vooral heel veel lol gehad. Achteraf 
een leuk intermezzo van mijn zomervakantie en 
een goede investering, ook al heb ik besloten om 
niet in die richting verder te gaan.   

De summer school heeft als hoofdon-
derwerp plantenveredeling en duurt één 
week. Dit lijkt kort, maar het is behoorlijk 
intensief! Je bezoekt gedurende de 
week verschillende bedrijven en volgt 
colleges, bijvoorbeeld over de geschie-
denis van zaadveredeling. Deelnemers 
komen zowel uit Nederland als uit het 
buitenland, vanuit allerlei opleidingen 
en niveaus. Ik heb de summer school 
in 2011 gevolgd, toen bezochten we 
Barenburg, Nunhems, Bejo en Rijk 
Zwaan. Daarnaast kregen we ook een 
rondleiding bij Key Gene, leidend in 
de specifieke moleculaire technieken 
en apparatuur en eigenlijk het bedrijf 
‘achter de schermen’. Erg interessant 
om te zien hoe elk bedrijf zijn eigen 
werkwijzen heeft en wat er allemaal 
komt kijken bij zaadveredeling. 
Nederlandse bedrijven zijn in deze 
industrie leidend en daardoor kan een 
dergelijk bedrijf ook erg indrukwekkend 
zijn. Voor studenten geïnteresseerd in 
biotechnologie, plantenbiologie of in 
de toepassingen van biologie is dit erg 
interessant!

In mijn master Environmental Biology 
heb ik besloten om de Darwin 
Summer School on Biogeosciences 
te volgen. Deze summer school 
wordt gegeven door het Darwin 
Center dat aangesloten is bij de 
Universiteit Utrecht. In deze cursus 
heb ik in 2 weken tijd een hele brede 
en grondige inleiding gekregen in 
biogeochemisch onderzoek. 
Veel van de kennis die ik in die cursus 
heb opgedaan komt eigenlijk telkens 
weer terug in de stages die ik nu 
doe. Ik kan je echt aanraden om aan 
een summer school deel te nemen. 
Naast dat je veel leert is het namelijk 
ook ontzettend gezellig en leer je veel 
nieuwe mensen kennen. Summer 
schools zijn overal te vinden, zowel 
in binnen als buitenland. Begin 
op tijd met zoeken en laat je niet 
tegenhouden door de prijs, want je 
kunt altijd beurzen aanvragen om in 
je kosten te voorzien.

Nora Assendorp over ‘Molecular Mechanisms 
in Cancer’ van de Universiteit Utrecht

Iko Koevoets over summer 
school ‘Green Genetics’ van de 
Wageningen Universiteit

Martine Kox over ‘Darwin Summer 
School on Biogeosciences’ van de 
Universiteit Utrecht
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Het behoud van soorten is een veelbesproken onderwerp vandaag de dag. Onze rubriek ‘De ark van..’ is door een BBC documentaire 
met David Attenborough geïnspireerd en gaat in op dit belangrijke concept. De BioSCOPE stelt verschillende biologen één vraag, 
namelijk: Welke vijf organismen zou u meenemen op uw ark? Vorige maand kon u Margot Koster’s keuzes lezen en deze maand zal 
Astrid Freriksen ons haar invulling voor de ark vertellen.

De ark van Astrid Freriksen
|  D E  A R K  VA N . . .  |

Wat een moeilijke en onmogelijke 

opgave: vijf dierlijke organismen 

uitkiezen die ik mee mag nemen op 

een ark. Hoe kan ik nu uit die 

gigantische collectie een keuze 

maken? Kies ik voor de aandoen-

lijke platworm met zijn schele 

“oogjes” die altijd een glimlach 

op mijn gezicht weet te brengen 

of voor het zeepaardje met zijn 

geëmancipeerde broedzorggedrag? 

Of ga ik als Bioloog toch voor de 

optie om een nieuw ecosysteem te 

laten ontstaan? Maar in hoeverre 

kan ik dat sturen? Evolutie is 

niet echt te sturen, dus dat wordt 

een “mission impossible” (dubbel 

sorry, Adri).  

Dan ga ik als dierfysioloog 

toch maar voor een selectie van 

bijzondere fascinerende dieren:

Een dolfijn vanwege de bijzondere 

gave om langdurig onder water 

te blijven zonder adem te 

halen (de ademhaling is één van 

mijn favoriete fysiologische 

processen).  Er moet dus ook een 

aquarium mee!

Hieraan gekoppeld: de Indische 

gans. Deze vogel is in staat om 

ook op grote hoogte (boven de 

Himalaya) zonder problemen adem 

te halen.

Een schildpad vanwege de mogelijk-

heid om zeer oud te worden en het 

feit dat de exacte evolutionaire 

afstamming nog steeds onduidelijk 

is. Kan ik dan onderzoek aan doen.

Een kikker vanwege de mogelijkheid 

om onder invloed van schildklier-

hormonen (mijn favoriete hormonen) 

de metamorfose van kikkervisje 

naar adult dier te doorlopen.

Degenen die mij een beetje kennen, 

weten dat ik altijd praktisch ben 

ingesteld. Ik denk dus ook direct 

aan de voedselvoorziening op de 

nieuwe plek waar we met de ark 

terecht gaan komen. Ik ga er dan 

maar voor het gemak vanuit dat 

er volop planten, groentes en 

vruchten zullen zijn. Om mijn 

voorliefde voor zuivel te kunnen 

bevredigen en toch ook een stukje 

vlees te kunnen nuttigen, zou ik 

een koe meenemen. De kaas en de 

yoghurt zijn me te dierbaar om te 

moeten missen.

Kortom, het worden dus een kikker, 

een schildpad, een Indische gans, 

een dolfijn en een koe. Voor het 

gemak heb ik mezelf dan maar 

als extra passagier beschouwd. 

Alhoewel één mens alleen niet echt 

iets voor mij zou zijn. Ik sta 

mijn plekje dus graag af aan een 

ander.

 

Astrid

Hoe kwam de zeehond in de zee? De wal-
vissen zijn geëvolueerd vanuit wolf-achtige 
evenhoevigen, maar van de familie van de 
zeehonden (walrussen, zeeleeuwen, zeeoli-
fanten, enzovoorts), is een stuk minder be-
kend. Een recente vondst werpt meer licht 
op de zaak.

Zeehonden, zeeleeuwen en walrussen, bij 
elkaar de Pinnipedia of vinpotigen, hebben al-
lemaal aan het water aangepaste vinnen waar-
in de botjes van een “hand” zoals wij en vele 
andere zoogdieren die hebben nog te vinden 
zijn. Tot voor kort was er alleen nog niet zoveel 
fossiel bewijs van hoe deze transitie van land 
naar zee is gebeurd, maar daar is nu veran-
dering ingekomen; onderzoekers hebben op 
Devon Island, een Canadees eiland tegen 

Groenland aan, een skelet gevonden van Pui-
jila darwini, een vroege voorouder van deze 
groep zeezoogdieren.

Puijila leek op een otter en had zware ledemat-
en, zoals vaak gezien wordt bij zeezoogdieren 
omdat hier sterke spieren aan worden beves-
tigd. Bovendien had hij vrij platte vingerkootjes, 
wat wijst op zwemvliezen (maar dus nog geen 
echte vinnen!). Waarschijnlijk kon hij dus zowel 
goed op het land lopen als goed rondlopen op 
het land. Het skelet werd bovendien gevon-
den in een oud kratermeer, wat in de winter 
waarschijnlijk dichtvroor. Doordat hierdoor 
Puijila niet meer bij zijn voedsel zou kunnen 
komen, zou hij wel naar zee moeten gaan, en 
daar de echt mariene aanpassingen gekregen 
hebben die de zeehonden van vandaag de dag 
hebben. Vandaar ook die “darwini”: Charles 
Darwin had in zijn Origin of Species al geop-
perd dat een logisch stappenplan van de evo-
lutie zou kunnen zijn dat een dier eerst op land 

leeft, dan gaat jagen in meren of stroompjes, en 
uiteindelijk in de zee beland.

De stap van land naar zee is evolutionair lo-
gischerwijs veel bestudeerd, omdat dat een 
stap is die alle hogere landorganismen ooit 
gemaakt hebben. De stappen van land weer 
terug naar de zee is dan dus ook een interes-
sante. Van een aantal groepen, zoals de oli-
fanten, weten we zelfs dat ze van land naar 
zee en terug naar het land gingen, wat dus in-
clusief de eerste zee naar land fase drie keer 
een extreme wisseling van leefomgeving was. 
Het is dus ontzettend boeiend om in de gaten 
te houden hoe Puijila en soortgelijke “missing 
links” deze transities hebben doorstaan, en 
waarom, als we het geluk hebben om al hun 
fossielen nog terug te vinden.  

Referenties 
Berta, A. (2012). Return to the Sea: The Life and Evolutionary 
Times of Marine Mammals. University of California Press.Ryb-
czynski, N., Dawson, M. R., & Tedford, R. H. (2009). A semi-
aquatic Arctic mammalian carnivore from the Miocene epoch 
and origin of Pinnipedia. Nature,458(7241), 1021-1024.

Lopende zeehond
door Michiel de Groot

Puijila

|       U I T G E S T O R V E N  O R G A N I S M E N  |
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De stad Utrecht bestaat al een kleine 2000 
jaar. Elk hoekje en elk steegje heeft dan 
ook een verhaal te vertellen. Ditzelfde 
geldt voor de vele stukken groen die de 
binnenstad van Utrecht ongemerkt kent. 
De komende tijd gaan we ontdekken 
waar de mooiste stadsnatuur van Utrecht 
te vinden is en hoe het is ontstaan. We 
beginnen bij een vrij opzichtig stuk groen: 
Het Zocherpark.

Het Zocherpark is een drie kilometer lang park 
dat de stadsbuitengrachten volgt. Wanneer 
je de binnenstad van Utrecht opzoekt, is de 
kans groot dat je het park passeert. Enkel in 
het westen/zuidwesten van Utrecht vervangt 
het asfalt van de Catharijnesingel en de 
Daalsesingel het groen van het Zocherpark. 

De oorsprong van het Zocherpark komt voort 
uit een samenkomst van gebeurtenissen die 
vanaf de 12e eeuw zijn ingezet. Het was aan 
het begin van deze eeuw gebruikelijk dat de 
Paus de nieuwe keizer kroonde. De keizer had 
vervolgens het recht de bisschoppen aan te 
stellen (investituur). Dankzij het celibaat was 
de keizer ervan verzekerd dat de bisschop de 
verkregen macht – en het bijbehorende land 
– niet kon doorgeven aan zijn nakomelingen. 

Toen paus Passchalis II in 1111 weigerde 
koning Hendrik V te kronen tot keizer van 
het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie, 
barstte de Investituurstrijd los. In 1122 werd 
deze strijd stilgelegd door het concordaat van 
Worms. Hierbij werd de geestelijke macht van 
de keizer afgenomen en had hij enkel nog het 
recht een bisschop wereldlijke macht toe te 
kennen. 

In datzelfde jaar bezocht keizer Hendrik V 
Utrecht tijdens het Pinksterfeest. Enkele 
dagen na Pinksteren breken er gevechten uit 
tussen de keizerlijke garde en de dienstman-
nen van de bisschop van Utrecht. De bisschop 
werd gevangen genomen en kwam pas na 
het betalen van losgeld weer vrij. Om de 
steun van de bevolking te behouden, besluit 
Hendrik V om een document op te stellen 
waarin Utrecht stadsrechten toegekend krijgt. 

De Utrechts bevolking twijfelde geen moment 
en begonnen met de aanleg van de stads-
buitengrachten. Een goed beveiligde stad 
was immers een groeiende stad en daarbij 
zeer aantrekkelijk voor handelaren om te 
bezoeken. Met de stadsbuitengrachten werd 
ook een deel van de huidige Oudegracht 
gegraven. De stad krijgt vier belangrijke 
toegangspoorten en wordt omringd door een 
hoge muur met 24 wachttorens.  In de eeuwen 
daarna worden vele bastions gebouwd die de 
steeds belangrijker wordende stad moeten 
beschermen tegen gevaren van buitenaf. 

De Tachtigjarige oorlog is de laatste keer dat 
de muren daadwerkelijk nodig zijn geweest. 
Nadat de Spanjaarden uit De Nederlanden 
waren verdreven, kon men zich gaan 
klaarmaken voor de Gouden Eeuw. Hierbij 
kwamen vooral de groei van de steden nabij 
de kust tot stand, maar ook Utrecht wist 
hiervan te profiteren. Met de komst van de 
Hollandse Waterlinie en later de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, werden de verouderde 
stadsmuren van Utrecht steeds minder van 
belang.

In de 19e eeuw besloot men de stadsmuren 
af te breken en de Commissie ter Uitbreiding 

en Verfraaiing der stad Utrecht aan te stellen. 
Burgemeester van Asch van Wijk vroeg de 
landschapsarchitect Jan David Zocher een 
ontwerp te maken voor een stadspark langs 
de stadsbuitengrachten. Zocher’s voorstel 
werd in 1829 goedgekeurd en in 1830 begon 
men met bouwen. Later zou Zocher ook ver-
antwoordelijk zijn voor het ontwerp van het 
Vondelpark in Amsterdam.

Het Zocherpark kent veel hoogteverschillen 
en had oorspronkelijk een Engelse land-
schapsstijl. De hoogteverschillen werden 
bewerkstelligd door het hergebruik van de 
oude stadsmuren. In de rest van de 19e en 
de 20e eeuw zijn er heel veel wijzigingen 
doorgevoerd waardoor de Engelse stijl 
nagenoeg was verdwenen. Reconstructie-
werkzaamheden in deze eeuw hebben juist 
weer enkele elementen hiervan terugge-
bracht. De stadsbuitengrachten zijn echter 
altijd gebleven en vormde in het hoofd van 
Zocher de kronkelige rivier waarlangs zijn 
park zou lopen. Vier bruggen die toegang 
verlenen tot de binnenstad, staan nog altijd 
op de plek waar vroeger enorme stadspoor-
ten stonden. 

Met de ontwikkeling van de stad Utrecht begin 
jaren ‘60 tot een stad met een groot zakelijk 
centrum, werd Hoog Catharijne gebouwd 
en daarbij de grote betonnen bakken die de 
auto’s langs het centrum moesten begeleiden. 
Nu is de wereld omgekeerd en de gedempte 
gracht weer een gracht. Daarmee wordt de 
binnenstad van Utrecht weer volledig omringd 
door grachten en zal ook het park volledig 
rondom de binnenstad lopen. Zo kunnen we 
altijd terugdenken aan waar het ooit begon in 
1122.

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

Het Zocherpark
door John Scholten
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Misschien denkt u “ARK? Stond dat niet vorige 
maand ook in de Bioscope?”. Dat klopt, maar 
blader niet zomaar verder, want deze maand 
hebben we het over Animal Refuge Kansai, 
een NGO dat gevestigd is in Japan. In 1990 
verhuisde Elizabeth Oliver naar Japan. In 
eerste instantie om Engels les te geven, maar 
wat ze in het land zag, bracht haar op andere 
ideeën. Ze kwam vele hulpeloze dieren tegen 
en merkte dat de overheid hier niet goed mee 
om ging. Dieren werden in hokken gestopt en 
na een paar dagen al afgemaakt. Zo besloot 
ze met een groep vrienden om deze dieren te 
helpen. Het begin van ARK, Animal Refuge 
Kansai. Een stichting die zich, zonder hulp 
van de overheid en puur met het geld dat 
komt van donaties en lidmaatschappen, inzet 
voor het welzijn van dieren in Japan. 
ARK is gevestigd in zowel Tokyo als Osaka. 
De vestiging in Tokyo is een kantoor, van 
waaruit adopties en andere zaken worden 
geregeld en waar een paar asieldieren zich 
bevinden, maar in Osaka is het echte asiel 
gevestigd. Elizabeth heeft ARK in 1990 
opgericht, negen jaar later werd ARK officieel 
als een NPO, Non-Profit Organisation, erkend 
en inmiddels is ARK ook een internationaal 
lid van de RSPCA, The Royal Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals. 

Meer bekendheid
In 1995 werd Japan geraakt door een grote 
aardbeving, de Hanshin-Awaji aardbeving. 
ARK redde na deze aardbeving meer dan 600 
dieren uit het gebied, een enorm aantal dat 
de organisatie maar net aan kon. De media 
zorgde ervoor dat ARK toen meer bekendheid 
kreeg en zo waren ze in staat alle dieren op 
te vangen en te helpen. Dit was een groot 
omslag punt voor de organisatie vanwege de 
betere bekendheid en nieuwe mogelijkheden 
tot uitbreiding. 

De organisatie
In het asiel in Osaka worden voornamelijk 
honden en katten opgevangen. De dieren 
komen van allerlei plekken in Japan. Soms 
worden ze door hun baasje gebracht, soms 
worden ze gevonden en soms zijn het dieren 
die hun baasjes hebben verloren tijdens 
aardbevingen of andere natuurrampen. Om 
een beeld te schetsen hoeveel het kost om 
een hond op te vangen na een natuurramp, 
gebruiken we het voorbeeld van hoe het er 
na de ramp in Fukushima aan toe ging. Het 
redden van een hond uit Fukushima kost 
ongeveer 350 dollar. De hond moet gevangen 

worden, vervoerd worden via Tokyo naar 
Osaka, een medische check ondergaan, 
geregistreerd worden en vervolgens kost 
het onderhouden van een opvang team in 
Fukushima ook nog geld. De kosten voor 
het onderhouden van een dier zijn ongeveer 
1800 dollar per dier per jaar. Op dit moment 
bevinden zich meer dan 200 honden en 
160 katten bij ARK. Ook bevinden zich er 
konijnen, geiten en eenden. Het onderhouden 
van al deze dieren kost dus enorm veel 
geld en veel mankracht. Er werken dertig 
werknemers bij ARK. Denk hierbij aan een 
dierenarts, trimmers en kantoorpersoneel. 
Vrijwilligers zetten zich gelukkig ook in voor 
de organisatie door dagelijks honden uit te 
laten, met de katten te komen spelen en de 
hokken schoon te maken. Ik viel ook onder 
een van deze vrijwilligers. 

Vrijwilliger
In 2012 heb ik iets langer dan twee maanden 
in Japan doorgebracht. Om niet alleen de 
toeristische plekken te zien, maar ook wat 
meer de Japanse cultuur te verkennen, wilde 
ik vrijwilligerswerk gaan doen, het liefst in 
een dierenasiel. Zo kwam ik bij ARK terecht 
en raakte ik in contact met Elizabeth. Ik 

besloot bij ARK te gaan werken. Het asiel lag 
in een afgelegen dorp in de provincie Osaka. 
Elizabeth woonde in een huis midden in het 
asiel tussen de honden en katten en dat werd 
ook mijn thuis. De honden hadden, behalve 
puppies en sommige zwakkere honden, 
geen binnen verblijf, de katten wel. Elke 
ochtend begon ik met hokken schoonmaken 
en honden uitlaten. Een jongen die voor 
ARK werkte vertelde me welke honden dat 
waren en bracht me er de eerste dagen 
ook naartoe, daarna mocht ik het zelf doen. 
Eigenlijk was het gewoon elke dag een fijne 
wandeling in de natuur met een kleine vriend 
erbij! Na de middagpauze ging ik meestal de 
katten borstelen en met ze spelen en dan zat 
mijn dag er alweer op rond een uur of 5! De 
ervaring van meer dan een week doorbrengen 
in een klein asiel in Japan op een afgelegen 
plek was erg bijzonder. Het heeft me zeker 
meer inzicht gegeven in hoe de situatie daar 
is en hoe weinig er eigenlijk aan de dieren 
gedacht wordt.

Project
Op dit moment is ARK bezig met de bouw van 
een nieuw asiel waar de dieren meer ruimte 
hebben om buiten te spelen, binnen kunnen 
zitten als het koud is en waar überhaupt meer 
dieren terecht kunnen. Langzaamaan begint 
de bouw van het asiel, maar er is nog lang 
niet genoeg geld voor. Op dit moment is er 
net een hoofdkantoor gebouwd. Op de site 
van ARK, www.arkbark.net, is te zien hoeveel 
geld er nog nodig is voor het nieuwe asiel en 
zijn af en toe updates te zien als er weer wat 
nieuws gebouwd is. Helaas zijn ze er nog 
lang niet en moet er nog veel gebeuren om de 
zwerfdieren in Japan en goed huis te bieden. 

Referenties 
www.arkbark.net

ARK – Animal Refuge Kansai

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

door Hannah Löwenhardt

Figuur 1 De ingangspoort naar de honden bij 
ARK
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Biologie, ‘de studie van de levende wereld’, 
wordt pas erkend als apart studieveld 
sinds de 19e eeuw. Voor die tijd kwam 
kennis die wij nu onder de biologie zouden 
scharen uit de hoek van de geneeskunde 
en de filosofie. Plantenkunde was bijvoor-
beeld onderdeel van de opleiding tot arts 
en het is dan ook niet vreemd dat Carolus 
Linnaeus, de vader van de nomenclatuur 
oorspronkelijk studeerde voor dokter. 
Species plantarum, geschreven door 
Linnaeus en uitgebracht in 1753 wordt 
sinds 1905 erkent als beginpunt van de 
botanische nomenclatuur. Het begin van 
de zoölogische nomenclatuur wordt ook 
gekenmerkt door werk van Linnaeus, 
namelijk de tiende druk van zijn boek 
Systema naturae, dat in 1958 uitgegeven 
werd. 

Het leven van Linnaeus
Carolus Linnaeus, ofwel Carl Linnaeus 
is geboren in Zweden. Zijn vader was 
dominee en wilde dat zijn zoon Theologie 
ging studeren. Linnaeus begon in 1724 dan 
ook een opleiding in Grieks, Hebreeuws, 
Theologie en Wiskunde aan het Växjö 
Gymnasium, maar erg succesvol was hij niet. 
Een van de docenten van de school zag echter 
heil in Linnaeus en probeerde zijn vader over 
te halen om de jongen Geneeskunde te laten 
studeren. Dat gebeurde. In 1732 kwam voor 
het eerst werk van Linnaeus tevoorschijn. Hij 
schreef Florula Lapponica naar aanleiding 
van de opdracht om de natuur van Lapland te 
onderzoeken. De Zweedse universiteiten van 
Lund en Uppsala waren dusdanig slecht dat 
het niet mogelijk was om daar te promoveren. 
Om arts te worden had Linnaeus echter wel 
promotie nodig en daarom besloot hij naar 
Nederland te gaan. April 1735 ging hij naar 
Nederland met een proefschrift dat hij in 
Zweden geschreven had over de oorzaak van 
Malaria. Op 23 juni 1735 promoveerde hij met 
dat proefschrift in Harderwijk. Daarna ging hij 
door naar Leiden, waar hij met behulp van 
botanicus Gronovius en financiele bijdrage 
van Isaac Lawson de eerste druk van Systema 
naturae uitbracht. In Leiden ontmoette hij 
Herman Boerhave die hem in contact bracht 

met George Clifford. Clifford was een rijke 
Amsterdamse bankier die een passie had voor 
planten uit verre streken en deze verzamelde. 
Via Boerhave kreeg Linnaeus het voorstel 
om bij Clifford te komen werken als lijfarts 
en hortulanus (beheerder van de botanische 
tuin). Een gage en het gebruik van zijn tuin en 
uitgebreide bibliotheek stonden er tegenover. 
Linnaeus deed het. 

Na 2 jaar op het landgoed van Clifford te zijn 
gebleven (de Hartekamp, in Heemstede), 
reisde Linnaeus weer terug naar Zweden 
waar hij het onderwijs inging. Hij heeft 
geholpen aan het oprichten van de Zweedse 
academie van Wetenschappen en is tot op 
hoge leeftijd hoogleraar geweest in Uppsala. 
In 1778 overleed hij en is hij begraven in de 
Kathedraal van Uppsala. 

Systema naturae
Systema naturae bestaat uit een classificatie 
van de natuurlijke wereld en stukjes met 
observaties en opinie. Voor het grootste deel 
bestaat het boek dus uit lijsten met namen. 
De classificatie is verdeeld in drie delen: het 
mineralenrijk, het plantenrijk en het dierenrijk. 
Het dierenrijk is dan weer verdeeld in zes 
klassen: viervoeters, vogels, amfibieën, 

vissen, insecten, wormen en nog een 
vermelding van fabeldieren die ‘paradoxa’ 
wordt genoemd. De classificatie van planten 
is opmerkelijk: de planten worden niet ge-
classificeerd op uiterlijk, maar op het aantal 
meeldraden. Verder valt op dat Linnaeus de 
mens onder de primaten schaart in plaats 
van dat hij de mens ziet als een van dieren 
losstaande groep. Na de eerste druk volgden 
vele andere, waarvan de 10e druk de grootste 
rol heeft gespeeld in de geschiedenis. Tot 
vrij recent werd de verdeling van Linnaeus  
aangehouden, misschien dat enkele lezers 
zelfs nog op de basisschool hebben geleerd 
dat schimmels bij het plantenrijk horen. 

Ik zou nog meer informatie over Linnaeus 
van wikipedia kunnen halen, maar ik stel 
voor dat als u daadwerkelijk geïnteresseerd 
bent in Linnaeus, dat u dan zelf een bezoekje 
aan zijn pagina brengt. Als u daar toch bent, 
ga dan naar voetnoot 16 en klik op de ‘21’. 
Dan komt u bij het originele boek ‘Systema 
naturae per regna tria naturae secundum 
classes, ordines, genera, species cum cha-
racteribus, differentiis, synonymis, locis’. Het 
is in het Latijn geschreven, maar de beste 
man heeft het makkelijk gemaakt voor de 
Nederlander en met alleen een woordenboek 
denk ik dat ook degene onder u die geen 
Latijn hebben gehad op school al een heel 
eind komen. Vooral interessant (maar dat is 
misschien persoonlijk) vind ik het gedeelte 
over mensen. Hij verdeelt de mens in ver-
schillende ondersoorten, die hij ook heel 
nauwkeurig beschrijft. Als ik zo snel kijk heeft 
hij het in ieder geval over Hottentotten (een 
Zuid-Afrikaans volk), Europeanen, Chinezen 
en Canadezen. Zeer benieuwd, ik ga het 
zeker een keer lezen. 

Nomenus clatuurus

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

door Lisa Rijnbeek
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Schotland met zijn miljoenen jaren oude 
bergen, waar dieren en planten van 
voorbije tijden ingesloten zitten en zijn  
woekerende mossen, korstmossen en 
varens, ademt historie. De historie van 
de mens (kastelen van oude koningen 
staan vervallen en minder vervallen op 
verweerde rotsen) en van de wereld voor 
de mens hier op verscheen.

Gelegen in het noorden van Groot-Brittannië 
grenst Schotland aan zee en aan Engeland. 
Naast  het gebied op het vaste Britse land, 
zijn er nog vele eilanden. Waarvan Staffa 
door zijn mooie basaltzuilengrotten heel 
bijzonder moet zijn. Staatsrechtelijk gezien 
behoort het land tot het Verenigd Koninkrijk, 
toch is Schotland zowel in cultuur als in 
natuur beduidend verschillend van Engeland 
en Wales, en zo dus een apart land. Het 
is niet voor niets dat veel upperclassers 
uit Engeland een buitenhuis hebben in 
Schotland. Soms zijn hele dorpen en hun 
omgeving nog in het bezit van landeigenaars, 
die er vaak voor zorgen dat het landschap in 
zijn oorspronkelijke vorm blijft bestaan. 

Flora
Het landschap is grofweg in twee gebieden 
in te delen: de laagbevolkte Highlands in het 
noordwesten en de dichter bevolkte Lowlands 
in het zuidoosten. Het land ligt vrij noordelijk 
(tussen 54˚ en 60˚ NB), maar door de Noord-
Atlantische stroom die over het de bergen 
waait is het er niet zo koud als men zou 
verwachten; in de zomer ligt de temperatuur 
in het noorden rond de 16˚C en het regent 
veel. Zoveel dat men zelfs na twee weken 
van droogte waterdichte schoenen aan moet 
trekken wanneer men de verharde paden 
verlaat.  De vele mossen waarmee de heuvels 
bedekt zijn werken als een soort spons waar 
men, als men er op trapt, behoorlijk ver in 
weg zakt onder begeleiding van een slurpend 
geluid. Vooral aan de voeten van de bergen 
is de grond vochtig. De schotse bergen zijn 
begroeid door opmerkelijk veel mossen en 
korstmossen en varens. In Aberdeenshire 
in het oosten van het land ligt een gebied 
waar veel fossiele planten gevonden zijn 
die een tussenvorm lijken te zijn tussen de 
non-vasculaire planten en de  vasculaire: de 
Rhynie Chert. 

Vlak na de laatste ijstijd was Schotland 
bedekt door Caledonische bossen.  Van 
deze bossen, waar vooral eiken en berken 

dominant aanwezig waren, is slechts zo’n 
1% over. Veel van het landschap wordt 
nu gedomineerd door heide begroeiing en 
mossen. Veel andere planten zijn niet oor-
spronkelijke bewoners van Schotland maar 
zijn hier door de mens geïntroduceerd, zoals 
verscheidene coniferen. 

Fauna
Ook dieren zijn door de mens het land 
ingebracht. Herten en reeën zijn nu vaak te 
zien maar hebben het eiland niet eigen houtje 
gevonden. De schietgrage Britten hebben ze 
voor de jacht uitgezet. Hun schietschijven 
willen ze dan weer niet op hun golfbanen en 
hun conifeerbossen dus deze worden door 
hoge hekken omgeven.
Naast herten zijn er ook andere zoogdieren te 
vinden. Een redelijke grote, maar wel ernstige 
bedreigde, populatie wilde katten huist in 
Schotland. Echter is het meest geziene dier 
het schaap. Deze schapen worden voor wol, 
melk en vlees gehouden en lopen overal en 
nergens rond: op bergen in dalen, maar ze 
geven er de voorkeur aan zich stapvoets 
over het midden van wegen te verplaatsen. 
Die schapen zijn best lief, maar brengen ook 
boze boeren met zich mee die geen honden 
bij hun schapen dulden en niet schromen een 
paar kogels op de trouwe viervoeters af te 
vuren. 
Over de Lochs, grote zeearmen en meren die 
tussen de bergen liggen, kan een mysterieuze 
mist hangen. Ook rond de bergen, iets 
waarvoor bij het wandelen goed rekening 
gehouden moet worden. In deze mist worden 
weleens bijzondere wezens gezien en er 
bestaan vele mythen in Schotland. Het Loch 
Ness monster dat in Loch Ness  zou wonen, 
is waarschijnlijk de bekendste. 
Schotland heeft een lange kust. Aan 
de oostkant gaan de bergen over in het 
oceaanwater waar vanaf het wateropper-
vlakte nog bij diepe diepte grote krabben 

zichtbaar zijn die over de bodem kruipen. De 
rotsige kust en het heldere water lenen zich 
bovendien goed voor klifduiken! Iets waar de 
papegaaiduikers ook gebruik van maken. Met 
een beetje geluk ziet men zeehonden luieren 
of met heel veel geluk ziet men dolfijnen, 
walvissen of een onderzeeër die daar 
weleens opduiken.
Na het duiken kan men op de rug op een vlot 
dobberend naar de lucht kijken. Visarenden, 
Jan van Genten en allerlei meeuwen zouden 
zomaar eens langs kunnen vliegen. Hierna 
moet natuurlijk in een pub op de moor een 
‘grouse’ whisky gedronken worden terwijl 
er naar langs waggelende sneeuwhoenen 
gekeken wordt.

Wanneer ’s avonds de schemering start 
vult de lucht zich met een minder fijn dier: 
de midget. Deze kleine mug houdt erg van 
mensenbloed en prikt je makkelijk helemaal 
lek. De steken zijn geheel ongevaarlijk, maar 
wel erg vervelend. Als men ’s avonds geen 
lange mouwen draagt is de kans groot dat het 
lichaam binnen de kortste keren niet alleen 
bedekt zit onder midgetbulten afgewisseld 
met een enkele steekvliegbult (want steek-
vliegen zijn er ook). 

In Schotland is veel: een paleobiologisch 
interessant gebied, een vogelkijkgebied, 
maar vooral een plek waar geen paden zijn 
en je helemaal je eigen weg in de natuur kan 
vinden. 

Referenties
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rhynie_Chert (geraadpleegd op: 
29-05-2013)
http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Scotland  
(geraadpleegd op: 27-05-2013)

Schotland: genieten in de oerbergen.

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

door Floortje van Schuppen

Surgeon’s foto van het mythische monster van 
Loch Ness

Stam van de Rhynie Chert
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Leken bestempelen stamceltherapie vaak 
nog als onethisch, onnatuurlijk en gevaarlijk. 
Wat ze waarschijnlijk niet weten is dat er 
een soort stamceltherapie is die al meer 
dan 50 jaar ingezet wordt: de beenmerg-
transplantatie. De beenmergtransplantatie 
is uitgevonden als positieve bijwerking van 
kernonderzoek in de Koude Oorlog. Nu wordt 
de procedure veel gebruikt bij immuunziektes 
en leukemie – inmiddels zijn er al meer dan 
50.000 beenmergtransplantaties uitgevoerd. 
Onderzoek leert ons steeds meer over don-
orgeschiktheid, de werking van stamcellen 
en bijwerkingen. Het aantal succesvolle 
transplantaties zal in de toekomst dus steeds 
verder oplopen, en beenmergtransplantaties 
zullen bij steeds meer bloed- en immuunaan-
doeningen ingezet worden.

In 1939 werd een patiënt met aplastische 
anemie geïnjecteerd met 18 mL beenmerg 
van zijn broer: de eerste beenmergtrans-
plantatie was een feit. In de jaren ’50 werden 
ontdekkingen gedaan over het effect van 
radioactieve straling in het beenmerg, over 
Graft versus Host reacties, en het humaan 
leukocyten antigen (HLA). Die ontdekkingen 
leidden ertoe dat Edward Donnall Thomas 
(een latere Nobelprijswinnaar) in 1959 de 
eerste succesvolle beenmergtransplanta-
tie uitvoerde bij twee leukemiepatiënten. 
Sindsdien zijn er verbeteringen opgetreden 
in de selectie van de beenmergdonor en het 
donorweefsel, de uitschakeling van het ‘oude’ 
beenmerg, en het voorkomen en behandelen 
van infecties na de transplantatie.

Een geschikte donor
Het beenmerg is de plaats waar hematopoëti-
sche stamcellen vertoeven, en dus de geboor-
teplaats van onze bloed- en immuuncellen. 
Als er iets mis gaat in het ontwikkelingsproces 
van die cellen, bijvoorbeeld bij bloedkanker 
of een aangeboren immuunafwijking, kan een 

bloedstamceltransplantatie uitkomst bieden. 
De bron van zulke stamcellen was vroeger 
altijd het beenmerg: met een grote naald die 
de kern van het bekken bereikt werden de 
stamcellen bij de donor geoogst. Tegenwoor-
dig is de perifere-bloed-stamceltransplantatie 
gebruikelijker. De donor krijgt dan groeihor-
moon toegediend waardoor meer bloedstam-
cellen in de bloedsomloop komen. Het bloed 
wordt afgenomen en de stamcellen eruit 
gefilterd: deze methode is veel minder pijnlijk 
voor de donor. In sommige gevallen kan 
de patiënt zelf de bloedstamcellen leveren 
(autologe transplantatie). Dit kan natuurlijk 
niet wanneer de patiënt aantoonbare 
afwijkingen in het bloed of beenmerg heeft, 
maar heeft als voordeel dat er geen Graft 
versus Host kan optreden (transplantaat en 
gastheer zijn immers dezelfde persoon). Als 
bloed of beenmerg wel aangetast zijn of als 
het immuunsysteem beschadigd is, wordt een 
allogene transplantatie gedaan. De bloed-
stamcellen worden dan van een familielid of 
andere donor geoogst. In beide gevallen is 
het van essentieel belang dat de HLA-genen 
(eiwitten die ‘eigen’ van ‘niet-eigen’ cellen on-
derscheiden) van donor en gastheer zoveel 
mogelijk overeenkomen. De ideale allogene 
donor is een broer of zus die een complete 
HLA match vormt. Als dat niet lukt kan een 
niet-volledige match ook doneren, maar de 
kans op Graft versus Host (waarbij het im-
muunsysteem van de donor het lichaam van 
de patiënt aanvalt) wordt dan groter.

Oud maakt plaats voor nieuw
Voordat de bloedstamcellen getransplan-
teerd kunnen worden moet het beenmerg 
van de patiënt vernietigd worden tijdens het 
zogenaamde ‘voorbereidende regime’ – als 
dat niet zou gebeuren zou het immuunsys-
teem de getransplanteerde cellen afstoten. 
De vernietiging gebeurt met chemotherapie, 
al dan niet aangevuld met radioactieve 

bestraling. Dan is het tijd voor de daadwer-
kelijke transplantatie. Dit gaat eigenlijk heel 
simpel: via een infuus worden de bloed-
stamcellen bij de patiënt in de bloedsomloop 
gebracht. Op de een of andere manier weten 
die binnen een paar uur hun weg te vinden 
naar het nu lege beenmerg. Er gaan nog 
zo’n twee à drie weken overheen voordat de 
stamcellen beginnen met de productie van 
bloed- en immuuncellen. In die twee à drie 
weken krijgt de patiënt bloedtransfusies om 
het aantal rode bloedcellen en bloedplaatjes 
op peil te houden. Natuurlijk is het nieuwe im-
muunsysteem de eerste tijd erg onstabiel. De 
patiënt wordt dus goed in de gaten gehouden 
om te controleren op infecties en Graft versus 
Host. De eerste tijd moet ze dus in een 
steriele omgeving blijven. Het aspecifieke 
afweersysteem is meestal na ±100 dagen 
weer hersteld; het adaptieve immuunsysteem 
kan er ongeveer 2 jaar over doen, maar ook 
dat herstelt volledig.

Steeds meer ingezet
In het begin werden bloedstamceltransplanta-
ties eigenlijk alleen gebruikt bij bloedkanker. 
Nog steeds wordt het overgrote deel van 
de transplantaties verricht bij patiënten 
met multipel myeloom en leukemie, maar 
de indicatie wordt steeds breder. Kinderen 
met aangeboren immuunafwijkingen als 
severe combined immunodeficiency (SCID; 
‘bubble boy’) komen ook in aanmerking. 
Door het voorbereidende regime efficiënter te 
maken kunnen ook zwakkere patiënten een 
bloedstamceltransplantatie ontvangen. Een 
belangrijk onderzoeksdoel in de hematologie 
is ex vivo celdeling van bloedstamcellen. Zo 
zouden in de toekomst cellen van de patiënt 
zelf door iPS (induced pluripotent stem cells) 
in bloedstamcellen veranderd kunnen worden, 
en vervolgens in een petrischaaltje kunnen 
vermenigvuldigen. Dit lijkt dan wel weer erg 
sci-fi, maar als je bedenkt dat een beenmerg-
transplantatie een vorm van stamceltherapie 
is die heel gewoon gevonden wordt, is die 
sci-fi toekomst misschien dichterbij dan je 
denkt.

Referenties
http://www.hopkinsmedicine.org/stem_cell_research/
cell_therapy/human_stem_cells_johns_hopkins.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Baby_op_maat
Fish, J. D. (2012). Long-Term Effects of Bone Marrow 
Transplantation. Medscape. http://emedicine.medscape.
com/article/989518 (Geraadpleegd op 30 mei 2013).
Mandanas, R. A. (2012). Graft Versus Host Disease. 
Medscape. http://emedicine.medscape.com/article/429037 
(Geraadpleegd op 30 mei 2013).
Perumbeti, A. (2012). Hematopoietic Stem Cell Trans-
plantation. Medscape. http://emedicine.medscape.com/
article/208954 (Geraadpleegd op 30 mei 2013).

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

Beenmergtransplantaties
door Sarah Wells

Het oogsten van beenmerg voor een beenmergtransplantatie
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Not too long ago I came across an article 
that stated that red light would help me 
stay awake during the post-lunch hours. 
As a student, I found it quite remarkable. 
Does it mean a red light is all that I need to 
become a superstudent, never getting tired 
of studying? 

Sadly, the research perfomed to get to this 
conclusion isn’t very reliable1. The researchers 
compared the sleepiness of people staring at 
a red light to people sitting in the dark. It’s not 
very suprising that it is easier to stay awake 
in red light than in the dark. But this gives me 
no reason to give up on this subject. I want to 
know how to stay awake during the days that 
I am supposed to be studying, but actually fall 
asleep. 

Luckily for me, a lot of research has been 
performed in this area. As it turns out, sleepy 
people cause a lot of traffic- and work related 
accidents, especially during nightshifts and 
often during post-lunch hours. It is therefore 
not strange that a bulk of the research done 
is performed during the night. This is however 
not useless: it is proven that exposure to a 
bright light during the night makes people 
more alert than to a dim light2. Could it be 
possible that this works the same during the 
day? 

Melatonin
One of the mechanisms that influences 
sleepiness involves melatonin, a light 
dependant hormone which concentrations 
vary troughout day and night. Melatonin is 
known to cause drowsiness and lower the 
body temperature. In the evening there is a 
moment that melatonin levels start rising, 
which is referred to as the dim-light melatonin 
onset (DLMO). In the morning the melatonin 
levels drop again. It is believed that this cycle 
is delayed in teenagers, which is why they 
want to stay up late and can’t get out of bed 
in the morning. 
It is also known that melatonin is influenced 
mostly by blue light, which causes supression 
of the hormone. It is therefore commonly 
accepted that blue light can keep you awake. 
Daylight is quite blue, while fire or lamplight is 
quite yellow, so applying blue light probably 
won’t help me study during the day, although 
it might work during evenings. 

Bright light
Many researchers have found however that 
not all alerting-effects of light are due to 
melatonin supression. This is why recent 
research focusses more towards other wave-
lengthts (and thus colors) of light and whether 
these are also able to keep you awake. 
An interesting research performed during 
daytime shows that indeed not all alerting 
effects are due to melatonin supression3. 
During this research, effects of a bright 
light (all colors) are compared to the effects 
of a dim light around post-lunch hours. A 
significant difference is found between these 
two conditions: individuals exposed to bright 
light feel more awake and are better at certain 
tasks. However, there is no observable 
difference in melatonin levels. These effects 
therefore have to be caused by something 
else. 

Not very suprisingly, I am not the first person to 
link these light-alertness relationship studies 
to students. Research on college students 
has already been performed and showed 
that exposure to bright light indeed reduced 
sleepiness during evening class-hours4. 
However, other researches performed on 
young people showed contradictory results. 
An explanation for this is that the dim-light 
melatonin onset seems to have an influence 
on the results. As not all students go to bed 
early, this onset varies widely, which might be 
the cause for contradictory results. Clearly, 
the application of light to stay awake is not as 
simple as it initially seemed. 

Red and blue
To make matters slightly more complicated, 
research performed in a species of dinoflagel-
lates showed that the effects of blue and red 

light (compared to each other) during the day 
and during the night differ drastically5. During 
the day and start of the night, red and blue 
light led to similar results: the dinoflagel-
lates remained active longer, which might 
be compared to less sleepiness. However, 
later during the night, blue light induced large 
differences in de activity of dinoflagellates, 
while red light didn’t seem to do much. How 
can this be explained? 

Dissapointingly, I’ll have to leave this question 
unanswered. I’m not enough of an expert to 
understand the behaviour of the dinoflagel-
lates. Also, much about this subject is still 
unkown, and a lot of research will have to 
be performed before an effective application 
of anti-sleepiness light will be developed. 
However, making sure you have a blue light 
in your study-room during those late nights 
before tests might help you stay awake just a 
little better. Nothing is for sure, but I think it’s 
worth a try. 

Referenties
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Liliane Teixeira et al., Exposure to bright light during evening 
class hours increases alertness among working college 
students, Sleep Medicine 14 (2013) 91–97
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|         I N T E R N AT I O N A L  PA G E  |

Light against daytime sleepiness
by Valerie Buijs
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De bijenteeltcursus is nu een aantal weken 
bezig en inmiddels hebben we onze eerste 
praktijkles al gehad. Voor deze praktijkles-
sen was het nodig dat we een beetje bekend 
werden met de honingbij en  hiervoor 
waren er drie theorielessen. Tijdens deze 
theorielessen werd de biologie, fysiologie 
en het gedrag van de bij in het algemeen 
uitgelegd, wat er binnen een bijenkast en 
bijenvolk afspeelt en wat tegenwoordig de 
bedreigingen zijn voor de bij. 

Voorafgaand aan de theorielessen moesten 
we een aantal bladzijdes lezen uit het boek 
“Bijenhouden, hoe doe je dat?” van Friedrich 
Pohl. In het boek wordt op een compacte 
manier veel informatie gegeven. Beginnend 
met de biologie van de honingbij wordt snel 
overgeschakeld op het inrichten van een 
imkerij en wordt uitvoerig behandeld hoe 
je een bijenvolk het beste kan verzorgen. 

Ook worden de verschillende bijenziekten 
behandeld, erg belangrijk voor imkers omdat 
deze ziekten een grote bedreiging vormen 
voor de honingbij. 

Het boek is speciaal geschreven voor 
beginnende imkers waardoor het erg makkelijk 
te lezen is. Sommige biologische aspecten 
van de honingbij zijn daarom voor biologen 
misschien herkenbaar (zoals de welbekende 
bijendans), maar alsnog fijn om weer even 
op te frissen. Verder wordt in het boek veel 
gebruik gemaakt van figuren waardoor er al 
een beeld werd geschetst voordat we aan 
de praktijklessen begonnen. Hierdoor waren 
we goed voorbereid op, voor de meesten, de 
eerste ervaring met een bijenvolk. Erg leuk 
om het na de figuren nu in het echt te zien!

Tijdens de praktijklessen wordt het meeste 
uit het boek besproken, maar het is erg nuttig 

om de aangekondigde pagina’s van te voren 
te lezen. Het is niet veel en omdat het boek 
makkelijk geschreven is ben je er niet lang 
mee bezig. Ook omdat de informatie gewoon 
interessant is (een stuk interessanter dan de 
meeste misschien in eerste instantie zouden 
denken) heb je de pagina’s erg snel gelezen. 

“Bijenhouden, hoe doe je dat?” is een 
boek waar alle basale informatie voor een 
beginnende imker in staat. Het is een leuk en 
interessant boek wat je een goed beeld geeft 
hoe het er in een bijenvolk aan toegaat.

Review: Bijenhouden, hoe doe je dat?
| R E V I E W  |

door Daan Laméris

Titel: Bijenhouden, hoe 
doe je dat?
Auteur: Friedrich Pohl
Uitgever: Tirion Natuur
Prijs: €22,45

Onze redactie bestaat eigenlijk uit niets 
meer dan een groepje blutte studenten. 
Daar ik dit keer kortingsbonnen heb voor 
een leuk restaurantje, is het aan mij de 
beurt wat geld uit te sparen om mezelf 
eens lekker te verwennen. 

De bonnen heb ik gekregen van een van de 
obers van SMAAK, een leuk restaurantje 
in de zakkendragersteeg. Mijn vriend en ik  
komen er vaker; daarom hebben we dan ook 
kortingsbonnen meegekregen. Nu ik een keer 
goed oplet is het eigenlijk maar een piepklein 
restaurantje, bestaande uit een enkel klein 
zaaltje. Het is er eigenlijk altijd gezellig, al kan 
het op zondag wat rustig zijn. De bediening is 
vriendelijk en gezellig maar niet te sjiek, en 
bestaat grotendeels uit (ook blutte) studenten 
die altijd in zijn voor een gezellig praatje. 

De kaart is redelijk simpel. Ik vind dat wel 
fijn, niet moeilijk doen en geen uren doen 
over kiezen. Als je echter van erg uitgebreid 
dineren houdt, kun je waarschijnlijk beter 
ergens anders heen gaan. De prijs van 
hoofdgerechten variëert tussen de 13 en 20 
euro, al hebben ze af en toe specials die 
zowel goedkoper als duurder kunnen zijn. Zo 
heb ik hier wel eens een pan mosselen voor 
een tientje gegeten, maar hebben ze dit keer 

een special met Argentijnse steak van zo’n 
21 euro. Geen bijzonder goedkope tent dus, 
maar ook zeker niet duur. 
Omdat mijn vriend en ik deze maand aan het 
sparen zijn voor onze vakantie, kiezen we 
als voorgerechtje voor een simpele portie 
stokbroodjes met kruidenboter voor €2,75. Ik 
moet hierbij opmerken dat ik de kruidenboter 
hier bijzonder lekker vind, dus spijt hebben 
we zeker niet. Als je een date hebt en het 
toch wat luxer wilt doen, kun je bijvoorbeeld 
ook voor een lekkere carpaccio kiezen voor 
€7,50. 

Als hoofdgerecht kies ik de lamsrugfilet 
met honingtijmsaus (€18,50), één van de 
duurdere gerechten op de kaart, omdat ik 
het echt niet kan laten. Mijn vriend gaat voor 
de iets goedkopere biefstukpuntjes (€15,50). 
Mijn gerecht is ontzettend lekker, het vlees 
goed bereid en de saus bijzonder fijn. Ik eet 
heel mijn bordje leeg, zelf de groenten zijn zo 
lekker dat ik ze allemaal op eet. Ik mag ook 
de biefstukpuntjes van mijn vriend proeven, 
die ook erg smakelijk zijn en waarbij ook 
een erg lekkere saus zit (stroganoff), die 
bijzonder goed combineert met de bijgele-
verde gekruide aardappeltjes. Ik ben over het 
algemeen bijzonder tevreden over de kwaliteit 
van het eten. Na een paar keer hier gegeten 

te hebben ben ik nog nooit teleurgesteld. 
Verder is drank natuurlijk ook belangrijk! Zelf 
houd ik erg van droge witte wijn, en die is hier 
ook erg lekker. Helaas niet heel erg goedkoop 
(€3,50 per glas), maar dat heb je al gauw met 
wijn in restaurants. De rode wijn is volgens 
mijn vriend ook erg lekker. 

Achteraf staan we nog te kletsen met een van 
de serveersters. Ze verteld ons van alles over 
het redelijk nieuwe restaurantje, tot ze door 
haar collega’s weer aan het werk word gezet. 
Een ding is duidelijk: ik ben erg enthousiast 
over SMAAK! 

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

door Valerie Buijs

http://www.eethuissmaak.nl/
fotogalerij/



 [6] bioscope | 17

Dit is alweer mijn laatste 

column van dit leerjaar. Zo een 

heel jaar voorbij gevlogen. Nu 

bezig met de laatste periode, 

en daarvan zijn beide eerste 

deeltentamens alweer geweest. 

Die van biotechnologie heb ik 

gehaald, dus meteen een stap in 

de goede richting. Want als ik 

beide cursussen haal dan heb ik 

mijn propedeuse gewoon binnen, 

en dat zou natuurlijk erg fijn zijn. Jammer genoeg is het 

cijfer van de toets van ecologie nog niet bekend. Er zijn 

redenen gegeven voor  waarom het wat langer duurt dan 

gebruikelijk, en dat is begrijpelijk, maar ik wil gewoon 

wel graag weten of ik het gehaald heb. En ik denk dat 

vele studenten dat hebben. Zeker zo naar het einde toe, 

wil iedereen graag weten hoe ze ervoor staan. Het kan een 

verschil maken van wel of niet door mogen gaan naar het 

tweede jaar. Voor sommigen. Maar voor nu nog even geduld, 

en wachten tot de cijfers online komen. 

Het tweede jaar staat voor mij al zeker, dus ik moet maar 

eens verder gaan kijken dan alleen deze periode. Een paar 

weken terug hadden we uitleg over de studiepaden. Over wat 

deze inhielden, en welke vakken en wat voor soort lessen 

er allemaal bij komen kijken. En ik vond dit een zeer goede 

uitleg. Het gaf mijn persoonlijk een heel duidelijk beeld 

waaruit ik allemaal kan kiezen. En wat dan de gevolgen, als 

je dat zo wilt noemen, zouden zijn. Ikzelf was er van te 

voren nog helemaal niet mee bezig geweest en had dus ook 

nog nul verstand over wat de studiepaden waren, laat staan 

wat ze inhielden. Dus deze uitleg heb ik als zeer nuttig 

ervaren, en vind het echt goed dat deze is gedaan. 

Dus deze ook voor volgende jaren gewoon blijven doen.

Buiten alle lessen om is er op dit moment is één van de ac-

tiviteiten van de commissie waar ik in zit (de eerstejaars 

commissie) in volle gang. En dat is “Gotcha: the killing 

game”. Zelf doe ik ook mee aan deze activiteit, samen met vele 

andere eerste- en ook ouderejaars.  Het is de bedoeling dat je 

andere spelers (jouw persoonlijke targets) af weet te maken, 

door ze nat te schieten met je waterpistool. Maar natuurlijk 

zijn er ook mensen die op jou jagen. Het is erg zenuwslo-

pend, de hele tijd achter om kijken. Om gek van te worden.  

Dit is de laatste activiteit van onze commissie dit jaar, 

en dus ook van mij als lid van deze commissie. Want ieder 

jaar gaan de nieuwe eerstejaars deze commissie invullen. 

Maar als ik nu terug kijk naar hoe het mij bevallen is om in 

een commissie te zitten, best goed eigenlijk. Ik vond het 

leuk om dingen te mogen organiseren en dan speciaal voor 

mijn eigen jaargenoten. Het was niet altijd even gezellig, 

want soms ontstond er wat stress om alles op tijd geregeld 

en af te krijgen. Maar uiteindelijk is het altijd toch weer 

goed gekomen, en hebben we vele leuke activiteiten gehad. 

En dit was het dan, mijn laatste column als eerstejaars.

Allemaal erg bedankt voor het lezen    

  

Jurgen Buring

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

Studentassistenten Cursus 
Biologie van Dieren gezocht 

Voor de 1ste-jaars cursus Biologie van 
Dieren (periode 2, timeslot AD) zijn vier 
studentassistenten nodig. Tot op heden 
zijn helaas nog niet alle beschikbare 
plekken gevuld. Heb je interesse voor 
deze uitdagende en leuke functie, 
stuur dan per e-mail je CV, je tot nu 
toe gevolgde vakkenpakket en een 
korte motivatiebrief aan Dr. Jan Bogerd 
(J.Bogerd@uu.nl), tel. 030-2534177.

|  O P R O E P  |
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(overgebleven letters vormen géén woord/zin)

S N A R F E R A S W R B I J E N  
T G P E N Y G I R E P U M B X K  
C S A A P G T E C R G E T L A V  
U Z L C R A E N V K N C O O C E  
T I E T I L I G I V I O E E T O  
I J O I N S B R R E T R S M A J  
C R G E T R E I U L H R T E D P  
U I E E E E D J E D C O A N O I  
L V E N R E A N D I I S N S P D  
A I N S B N W S A A T I D U O E  
E E L M U T U C S O S E M C R N  
S R P A A H C S S S T F P L H T  
M V R E J I D R A B M O L U T I  
A I G T M E I R B I L O K P R E  
A O E U V R E I M A G O Y R A K  
K J I L E T H C A B M A G O O H

Ambachtelijk

Ambassadeur 

Arthropoda

Bijen

Bloemen

Corrosief

Cuticula

Debiet

Exact

Frans

Grijns

Hoog

Identiek

Januari

Karyogamie

Kolibrie

Lombardije

Mesoscutum

Neerslag

Oeuvre

Paleogeen

Perigyne

Printer

Reactie

Schaap

Smaak

Stichting

Toestand

Ulcus

Vigiliteit

Werkveld

Zijrivier

|       S P E L PA G I N A  |

Woordzoeker

Zoek de volgende woorden:

Sudoku Zoek de verschillen
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De UBV heeft sinds mensenheugenis zes 

bestuursleden gehad, met elk logische 

titels (“schone en vice-functies”) en 

eigen, afgebakende taken. Ze ondersteu-

nen elkaar en vullen elkaar aan, zoals 

dat binnen een bestuur over het algemeen 

geregeld is. Maar sommige studievereni-

gingen hebben de zesde persoon niet eens 

opgenomen in hun bestuur. Een enkele keer 

komt het voor dat een dergelijk bestuur 

met slechts vier mensen een deel van het 

jaar volbrengt. Waarom heeft de UBV dan 

welgeteld zes biologen nodig om de vereniging elk jaar te leiden?

Het gaat vooral om de functie die het laagst in constitutie staat, mijn 

functie, die van vice-penningmeester. Ik ben verantwoordelijk voor de 

boekverkoop, het innen van de contributie en het bijhouden van het leden-

bestand. Natuurlijk ben ik als helft van het fiscaat medeverantwoordelijk 

voor de financiën van de vereniging en vervul ik de algemene bestuurstaken 

die we met z’n zessen hebben. En ik ben er van overtuigd dat ik niet 

zomaar gemist kan worden.

De boekverkoop is mijn voornaamste taak en neemt gedurende het jaar 

redelijk wat tijd in beslag. Het is veel mailen, soms wat bellen, en 

vooral plannen. En dan de boeken daadwerkelijk verkopen. Als je ooit 

een boek hebt gekocht bij de UBV – ik ga er van uit van wel, zo niet, 

bestel dan eens je boeken op tijd! – dan ken je de rij die soms voor de 

pinautomaat staat. De eerste dag van een nieuwe cursusperiode ben je 

feitelijk helemaal kwijt aan het afstrepen van bestellingen, het laten 

betalen van de juiste bedragen, hier notities van maken in het kasboek 

en dan de boeken uitgeven, met de herhaaldelijke vraag: “wil je een tasje 

of gaat het zo mee?” Je runt eigenlijk een mini-boekenwinkel. Als ik daar 

niet zou staan, wie dan wel? Zonder één iemand die alle kennis heeft en 

daadwerkelijk de ruimte heeft om tijd vrij te maken voor de boekverkoop 

zou het snel spaak lopen. En als één van de belangrijkste services van 

de UBV zou dat doodzonde zijn.

Daarnaast houd ik me bezig met de contributie-inning. We werken met een 

jaarlijks automatisch incasso, en daarmee wordt van de meeste leden en 

donateurs het geld goed afgeschreven. Maar zodra de opdracht tot inning 

is verzonden komt er een lading papierwerk binnen van terugstortingen en 

administratieve fouten die uitgezocht moeten worden. De penningmeester 

zou zich hierover kunnen ontfermen, maar Stijn heeft het druk genoeg met 

de dagelijkse boekhouding dat hij zich hier “absoluut niet” mee bezig zal 

willen of kunnen houden. De tijd die stiekem in het opstellen van mails 

gaat zitten, het beantwoorden van niet altijd even vriendelijke reacties 

en het opzoeken van alle mailadressen en telefoonnummers is veel, zoveel 

dat het puntje contributie al sinds de wissel-ALv elke week bij mijn 

to do’s staat. Daarbij is het opzoeken van de persoonlijke informatie 

sowieso perfect voor mijn functie, aangezien ik het ledenbestand beheer. 

Kortom, mijn functie beslaat zaken die voor de UBV van groot belang zijn 

en die niet onderschat moeten worden. Als van mijn functie ontdaan wordt, 

wie moet dan met een lach boeken overhandigen, ouders van wanbetalers 

te woord staan en verjaardagskaartjes versturen? Minder aandacht voor 

service en financiën, dat is het gevolg. Denk niet dat je met vijf man 

sterker staat, het zesde bestuurslid is er niet voor niets.

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

Het zesde bestuurslid

door Sietske van Bentum

Botanica catering
Ben je zomaar een momentje vrij en heb je lekkere 
trek? Treuzel niet langer en ga voor een lekker UBV 
menuutje naar het tuincafé in de Botanische Tuinen. 
Vanaf nu kan je daar namelijk het enige echte UBV 
menu bestellen. Dat menu is niet alleen erg lekker, 
maar ook bijzonder goed geprijsd. Deze korting geldt 
overigens alleen voor UBV leden! Weer een reden om 
lid te worden dus.

Groentetas
De Groentetas is terug van weggeweest! Biologisch, 
beter, belachelijk lekker en vanaf nu ook verkrijgbaar 
op de UBV kamer. Wil je een Groentetas bestellen met 
vier verschillende groente en een fruitsoort dan kan 
je de lijst op de UBV kamer invullen of een bestelling 
maken via groentezak.nl onder vermelding van de 
UBV. Voor woensdag besteld betekend maandag 
middag op te halen op de UBV kamer. Let wel op want 
een bestelling wordt pas doorgegeven als is betaald. 

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
Otzi 
 
Zoekt jou commissie nog nieuwe leden? 
Laat dit weten aan het bestuur! 
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Een biologiestudent heeft het er maar druk mee. Vakken volgen met 
veel colleges en practica, stapels wetenschappelijke artikelen lezen 
voor je scriptie en druk in de weer met je stage. Gelukkig biedt de 
PUT eens in de twee weken uitkomst om te ontspannen! Lekker een 
drankje doen en een dansje wagen of spelletje spelen op de doorde-
weekse dinsdagmiddag aan de Oudegracht a/d Werf 32. Maar hoe ziet 
de commissie achter deze gezellige bezigheid eruit?

De PUTcommissie is met zijn minimum van twintig leden de grootste 
commissie van de UBV. Dit maakt dat het een gezellige bende is tijdens 
vergaderingen, maar ook dat er altijd wel drie mensen een avond kunnen 
tappen achter de bar. Temidden van deze groep staat een wat kleiner 
groepje mensen, het Dagelijks Bestuur (DB) zoals we het vorig jaar 
benoemd hebben. Het DB regelt de dagelijkse zaken van de PUT. Zo heb 
je een penningmeester die de financiële zaken op orde houdt, iemand die 
de drank bestelt en iemand die de contacten onderhoudt met het UBV-
bestuur, de werfkelder verhuurder en de rest van de tappers. De voorzitter 
van de commissie noemen we heel toepasselijk het ‘PUThoofd’. 

Omdat we met zo veel mensen zijn kost de commissie niet al te veel tijd. 
Als je een PUT tapt, bedenk je eventueel zelf een leuk thema en maak je 
daar promotie voor. We vergaderen eens in de drie maanden (het DB iets 
vaker) heel gezellig in de PUT. Ieder PUTcie lid heeft volgens traditie zijn 
eigen PUTnaam, waar je mee aangesproken wordt tijdens vergaderingen, 
in de PUTmail en op het enige echte PUTweekend! Dit weekendje weg 
met de commissie is altijd supergezellig: er wordt een Sinterklaasspel 
gespeeld, lekker gewandeld en goed gegeten en gedronken.

De PUTcie is sinds kort ontzettend aan het verjongen en eerste- en 
tweedejaars zijn daarom nog steeds welkom in deze commissie. Dus lijkt 
je het leuk om een paar avonden per jaar aan de andere kant van de 
bar te staan? Om iets actiever te worden bij de UBV zonder dat dat heel 
veel tijd kost? Wil je ook mee op PUTweekend? Schroom dan niet om je 
interesse met een van de tappers te delen. Of draai een uurtje mee achter 
de bar, dan kun je zien hoe het voelt!

Groetjes van de PUTcie:
Spurt, Punny, Butje, BarbaPUTje odz: “Huub Huub”, Bröt, Pus, Du La 
Tourette, TromPUT, Pup, Alburt, RÖck….een beetje, Blød, DouchePUTje, 
PUTmossel, phRRutje, Compleet PUTteloos, Nuth, Ph(u)ffffffffffffff, Pens, 
Supsque, Tskøp, Nuh, Dûs, Puck van de Puttuhflut, Nog niks en Esther

|  C O M M I S S I E  I N  D E  S P O T L I G H T S  |

Heb je nog puf? Kom bij de PUT!

door Steffie Rijpkema

Als je wel eens mee bent geweest met liftweekend, dan heb 
je al kunnen proeven van deze heerlijke soep. Deze soep kan 
gegeten worden als voorgerecht, maar als je twee of drie 
kommen eet, heb je er genoeg aan als hoofdgerecht. Het is 
een heerlijke Mexicaanse soep, die je zo pittig kan maken 
als je zelf wilt!

Ingrediënten voor ongeveer 12 kommen soep:
4 tuinkruiden bouillonblokjes
Een rood pepertje
3 teentjes knoflook
1 á 2 uitjes
2 blikken tomatenblokjes
2 blikken kidneybonen
1 zak neutrale dorito chips
chilipoeder
oregano
komijnzaad, gemalen
1 zakje geraspte kaas
1 potje crème fraiche
enkele bosuitjes

Bereidingswijze:
Breng ongeveer 2 liter water aan de kook in een grote pan. Voeg 
hier alle bouillon blokjes aan toe en roer dit goed door, zodat 
de blokjes oplossen. Snij, hak en snipper ondertussen de uitjes 
en de knoflooktenen in zo klein mogelijke stukjes. Verwijder de 
zaadlijsten uit het pepertje en snij ook deze in zo klein mogelijke 
stukjes. Fruit deze ingrediënten samen in een koekenpan op een 
niet al te hoog vuur tot ze glazig zijn. Voeg de ui, knoflook en 
peper toe aan de pan met kokende tuinkruidenbouillon. Voeg 
de tomatenblokjes met sap ook toe aan de pan en laat dit even 
meekoken. Dan is het tijd om de soep op smaak te gaan brengen 
met de verschillende kruiden. De oregano en het komijnzaad 
zorgen voor de typische taco smaak. Met de chilipoeder kun je 
de soep zo pittig maken als je zelf wilt. Proef even tussendoor 
of je de soep goed op smaak vindt. Voeg vervolgens de 
kidneybonen met sap toe en laat de soep even pruttelen. Voeg 
daarna 4 handen verkruimelde dorito chips toe. Laat deze ook 
even meekoken. Haal de pan van het vuur en pureer de soep 
met een staafmixer. De soep hoeft niet helemaal fijn gepureerd 
te worden. Er mogen nog wat stukjes inzitten, zolang ze maar 
niet te groot zijn. Zet de pan weer op het vuur en laat deze nog 
even doorkoken. Door het pureren is het zetmeel uit de bonen 
en de dorito chips vrijgekomen, waardoor de soep vanzelf zal 
worden gebonden tijdens het doorkoken. De soep is klaar als je 
hem dik genoeg vindt om te serveren.

Om de soep helemaal af te maken, is het lekker om deze nog 
te serveren met een lekkere schep crème fraiche, wat geraspte 
kaas en fijngesneden bosuitjes. De doritochips die nog over zijn 
kun je gebruiken om lekker in de chips te dippen.

Eet smakelijk!

|  R E C E P T  VA N  D E  M A A N D  |

Tacosoep
door Lian Smeets
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Het grote Hemelvaarts Buitenlandse 
Veldweekend ging dit jaar naar een 
prachtig stukje Europa dat toebehoort aan 
onze Oosterburen. Voor de onwetenden: 
dit was het Zwarte Woud en het gebied 
rond de Kaiserstuhl.

Op donderdag 9 mei vertrokken we lekker 
vroeg, zodat we over de Deutsche Autobahn 
konden scheuren. Met de haren wapperend 
in de wind kwamen we aan op onze camping 
Tunisee, dicht bij Freiburg am Breisgau. Hier 
hebben we genoten van een potje pingpong, 
heerlijk eten en veel onderling plezier.

De vrijdag, in de stromende regen, hebben we 
het pittoreske Duitse dorpje Staufen bezocht. 
Hier genoten we van allerlei soorten taartjes 
en warme dranken. Deze versterking hadden 
we wel nodig, want in de middag beklommen 
we een van de hoogste bergen van de 
omgeving: de prachtige Belchen. Vanaf de top 
hadden we bij mooi weer uitzicht gehad op de 
Alpen, de Vogezen, het Zwarte Woud en de 
Jura. Toen we op de top kwamen hadden we 
alsnog een spectaculair uitzicht.

Op zaterdag trokken we onder begeleiding van 
onze Duitse gidsvriend Klaus de Kaiserstuhl 
op. Dit is een vulkanische klont die midden 
in de Rijnvallei ligt. Het gebied hier wordt 
wel het Toscane van Duitsland genoemd en 
warm was het er zeker. Toen we na een gave 
uitkijktoren en een zeer mooie wandeling nog 

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

Veldweekend
door Michiel van Harskamp

beloond werden met een aantal bijeneters in 
volle glorie, kon de dag niet meer stuk.

De terugreis verliep iets anders dan verwacht, 
toch heeft een groot deel van de groep nog 
een mooie wandeling kunnen maken bij een 
tussenstop in de Eiffel. Gelukkig waren de 
vulkanen hier niet meer actief!

In september trekken we er weer op uit, voor 
nu: geniet van het veld zo veel als je kunt 
zonder ons!

|  A D V E R T E N T I E  |
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Paddenstoelen begrijpen betekent de natuur begrijpen. Geen 
enkel ander organisme is zo intens verweven in de natuurlijke 
systemen als de schimmels, zodat het ook onmogelijk is ze er los 
van te zien. 

Wie naar een paddenstoel kijkt, kijkt naar de organismen die ermee 
verbonden zijn en daarmee naar het hele landschap, soms zelfs naar 
de geschiedenis van dat landschap. Maar voor je zover bent: welke 
paddenstoel is het eigenlijk? Goed leren determineren begint met goed 
kijken. Vaak ook met goed lezen en weten waarnáár je moet kijken. 
Mycologen vinden dat leuk: ieder detail roept verwondering op, iedere 
gelijkenis met andere paddenstoelen vragen.

In de cursus leren we naar paddenstoelen kijken. We gaan ze zelf 
zoeken, beschrijven en determineren. Daarvoor gaan we ook een 
zaterdag de hele dag naar buiten. De relatie tussen de aangetroffen 
paddenstoelen, de vegetatie, het strooisel, het dode hout, de bodem en 
het landschap staan dan centraal, maar de diversiteit aan soorten leert 
ons verschillen zien, en overeenkomsten. We leren hiervan gebruik 
te maken om soorten te kunnen benoemen (welke soort is het?). We 
oefenen met determineren. Welke boeken heb je daarvoor nodig? 
Wat zijn veldkenmerken en heb je daaraan wel voldoende? Voor al 
dit soort zaken wordt een gedegen basis gelegd. Deze cursus is een 
springplank. Naast het veldwerk wordt natuurlijk theorie behandeld. 
Echte biologische theorie: wat zijn schimmels, hoe planten ze zich 
voort, welke ecologische rollen vervullen ze en hoe belangrijk zijn 
zij eigenlijk voor ons? Het besef dat schimmels onmisbaar zijn (en 
onontwijkbaar!) is niet wijdverbreid. Dat schimmels in de industrie en 
geneeskunde een onvervangbare rol spelen, weet ook niet iedereen. 
Je moet een beetje gek zijn, gek op paddenstoelen, om te begrijpen 
dat er achter hun kleur- en vormenrijke verschijning zoveel schuil gaat, 
dat wereldwijd wetenschappers er hun hele leven aan wijden.

Cursusleider Aldert Gutter is al 35 jaar amateurmycoloog. Hij is 
centrale coördinator van de paddenstoelenkartering (onderzoek naar 
de verspreiding van paddenstoelen in Nederland) en webmaster 
voor de Nederlandse Mycologische Vereniging en van Allesoverpad-
denstoelen.nl. Aldert gaf vaker cursussen en lezingen, leidt mycolo-
gische excursies en begeleidde enkele paddenstoelenreizen naar het 
buitenland.

Ben je geïnteresseerd in deelname aan de cursus? Houd dan de 
Facebook van de UBV in de gaten voor het inschrijvingsmoment!

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

Paddenstoelencursus
door Aldert Gutter

Vanwege het geweldige gala dat op 29 mei zou gaan plaatsvin-
den, organiseerde de galacommissie speciaal voor alle dans 
liefhebbende biologen een stijldans workshop. Deze stijldans 
workshop werd samen met de mensen van Udance georgani-
seerd. 

Op donderdag 16 mei verzamelden een enthousiaste groep van 
ongeveer 20 biologen zich in een van de danszalen van Olympos. 
Daar werden ze twee uur lang begeleid door een zeer bekwame 
instructrice van dansschool Udance die ze de fijne kneepjes van 
het vak bijbracht. De biologen werden in koppels onderverdeeld en 
wervelden de zaal rond. Het is ons in ieder geval opgevallen dat er 
aardig wat danstalentjes tussen zaten. Dansen die ze aangeleerd 
werden, waren de quick step en de chachacha. De quick step, van 
origine een Amerikaanse dans op een vierkwartsmaat, is uitermate 
geschikt voor beginners. De enthousiaste biologen hadden deze 
dans dan ook al aardig snel onder de knie. Daarna gingen ze verder 
met de chachacha, een Cubaanse dans. Deze dans werd toch wel 
als iets pittiger ondervonden, maar is wel veel leuker en uitdagender 
om te dansen. Dit omdat de muziek vaak ook wat meer swingend is. 
Door deze twee dansstijlen kwamen de biologen steeds meer in het 
galasfeertje. Nu is de vraag of ze twee weken later op het gala deze 
twee dansstijlen nog toe zouden kunnen passen om de rest van de 
biologen versteld te doen staan. 

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

Stijldansworkshop
door Najoua Ryane
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Onder leiding van de enige echte Rinus Sommeijer gaan er op dit moment een aantal biologen op 
voor een heus imkercertificaat. Dat het imkerschap niet ongevaarlijk is blijkt wel uit het aantal 
gestoken deelnemers. Desalniettemin is iedereen enorm geënthousiasmeerd van de cursus. Uit deze 
kiekjes blijkt wel waarom. 

Bijenteelt voor Biologen

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

door Vidar bakker

Om het de bijen zo gemakkelijk 
mogelijk te maken wordt er vast een 
‘fundering’ gemaakt voor de raat.

Duidelijke content 
met het resultaat.

De onverschrokken 
biologen die de 
uitdaging aan durven te 
gaan.

 Een korte uitleg vooraf 
en dan op naar de 
bijenkasten.

Rinus laat 
even zien 
hoe het 
moet.
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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

UBV 9 Juni 
Beekse Bergen: Op tv zijn leeuwen 
en olifanten natuurlijk al bijzonder 
indrukwekkend, maar niks kan tippen aan 
de realiteit. Daarvoor hoef je niet helemaal 
naar Afrika want in Brabant kan je ook 
gewoon op safari. Bovendien is voor deze 
speciale aangelegenheid Rascha Nuijten 
ingehuurd als exclusieve gids. 

UBV 11 Juni 
Lezing Serge Wich: Voor de juni editie 
van de UBV lezing heeft de lezingcie een 
expert op het gebied van primaten gedrag 
uitgenodigd. Serge Wich zijn onderzoek 
is specifiek gericht op de primaten van 
het Indonesië eiland Sumatra. In andere 
woorden weer een interessante lezing 
georganiseerd door onze lezingcie.

UBV 12 Juni 
Zomer-ALv: Tijdens de Zomer-ALv is er 
speciale aandacht voor de langere termijn. 
Tijdens deze avond wordt het meerjarig 
beleidsplan geëvalueerd. Het gaat er dus 
over waar we als vereniging naar toe willen! 
Jouw mening is daarin van groots belang 
dus komt allen!

 
UBV + 3 studieverenigingen 20 Juni 
Dance Splash: Eén van de weinige feestjes 
van de UBV waar je je in ieder geval weinig 
zorgen hoeft te maken over je outfit. 
Je zwembroek en een handdoek zijn in 
principe voldoende. Naast dat dansen in het 
water al erg leuk is vieren we dit feestje ook 
met een aantal andere verenigingen wat de 
gezelligheid nog meer ten goede komt. 

UBV 23 Juni 
Wadlopen: Het gebeurt regelmatig dat 
mensen terugkomen van een expeditie in 
het waddengebied zonder een linker dan 
wel rechter schoen. Daarom bij deze de tip: 
trek schoenen aan die je kunt missen of een 
driedubbele knoop in de veters.

 
 
UBV/ Departement 28 Juni 
Eindactiviteit: Met de eindactiviteit 
sluiten we het academisch jaar af. Dat is 
enigszins verdrietig want afgezien van de 
buitenlandse reis is het dan twee maanden 
gebeurt met de UBV. Flink afkicken dus, 
maar niet voordat we nog een keer samen 
met de medewerkers van het departement 
Biologie de bloemetjes buiten zetten. 

Een krab die onschuldige reizigers wijst op het waarschuwingsbord die de gevaren van tij, stroming en zwemmen in zee aangaf op een strand vol 
anemonen, zeesterren en aangespoelde boomstammen op Vancouver Island, British Columbia, Canada. 
Fotograaf: Michiel Bücking


