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bioSCOPE 02

[Faculteit Bètawetenschappen
Biologie]
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Concurrentiespel 
[p. 6]

 Epidemiologie: 
gevarieerde master [p. 8]

 Verhuizing in 
volle gang [p. 12]

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.

Voorspellende
hersenen
pagina 7

UBV  zaterdag 21 Februari 

Lustrum Reünie: Om nog eens bij te pra-

ten en herinneringen op te halen over 

die goede oude tijd, organiseert de 17e 

lustrumcommissie op zaterdag 21 februari 

weer een reünie voor oud-biologiestuden-

ten.

[departement] maandag 23 Februari

Studentberaad. Zaal en tijd worden nog 

bekend gemaakt. Houd daarvoor je e-mail 

in de gaten.

UBV  dinsdag 24 Februari 

PUT: Geniet onder het genot van een 

drankje van de biologische sferen in het 

biologencafé. Vanaf 21:00 uur aan de 

Oudegracht a/d werf 80a.

UBV  woensdag 25 Februari 

Pre-galaborrel: Het thema van het gala 

wordt onthuld in café Flitz om 19:30 uur. 

Rozenstraat 15.

UBV  vrijdag 27 Februari 

24-uurs reis: Vrijdag om 23:00 uur ver-

trekken 14 biologen met een touringcar 

naar Zürich om daar cultuur te snuiven en 

Carnaval te vieren. Zondagochtend 1 maart 

komen ze terug.

UBV  dinsdag 3 Maart 

Role Playing Night: Speel een avond lang 

levensechte rollenspellen op de UBV-

kamer. Om 17:00 uur kun je pizza bestel-

len.

UBV  woensdag 4 Maart 

Lustrum - Zaaltéjater: Een avond cabaret in 

Theater Kikker. Kaarten (€5,-) verkrijgbaar 

via de Lustrumwebsite en op de UBV-

kamer. Ganzenmarkt 14.

UBV  donderdag 5 Maart

Baskische Avond: Heerlijk borrelen en eten 

wordt verzorgd op deze baskische avond. 

UBV  maandag 9 Maart 

Lustrum - Cabaret!: De leukste comedians 

van het Comedy Café in Amsterdam zet-

ten een spetterende show neer in Theater 

Kikker. Kaarten (€5,-) verkrijgbaar via de 

Lustrumwebsite en op de UBV-kamer. 

Ganzenmarkt 14.

UBV  dinsdag 10 Maart 

PUT: Geniet onder het genot van een 

drankje van de biologische sferen in het 

biologencafé. Vanaf 21:00 uur aan de 

Oudegracht a/d werf 80a.

UBV  dinsdag 17 Maart

Spelavond: Probeer een nieuw spel uit in 

The Joker. Oudegracht 230a.

UBV  woensdag 18 Maart

Lustrum: Open Podium: Toon je kunsten of 

kijk naar anderen in café Flitz vanaf 19:30 

uur. Rozenstraat 15.

UBV  vrijdag 20 Maart

Lustrum-EET-VMB: Geniet van wereldse 

gerechten die voor je klaargemaakt wor-

den door het bestuur en de kookcommis-

sie. Om 17:30 uur zal het dineren beginnen 

op de UBV-kamer. 

[agenda]

Afgelopen zomer liep ik tijdens een huttentocht in de Pyreneeën tegen een grote rotspartij aan, waar ik deze prachtige 

Marmota marmota (Alpenmarmot) tegen kwam. Ik probeerde zo dicht mogelijk bij hem te komen, en dit was een van de laatste 

foto’s die ik kon maken, voordat deze marmot d.m.v. een harde alarmroep zijn hele familie naar binnen joeg.

Foto Wouter Berendsen
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|  1 w e t e n s c h a p p e l i j k e  c o l u m n  | 

Bescherming 
biodiversiteit mislukt

De EU besloot in 2001 dat de ach-

teruitgang van de biodiversiteit 

op haar gebied in 2010 moet zijn 

gestopt. De Nederlandse regering wil hetzelfde voor Ne-

derland. Het zal niet lukken. Het Planbureau voor de Leef-

omgeving heeft dat vorig jaar al voorspeld. 

De beleidsmakers zullen ongetwijfeld claimen dat er succes-

sen zijn geboekt en dat we op de ingeslagen weg moeten 

doorgaan. De achteruitgang gaat immers al minder snel. 

Maar het is niet voldoende. Het aantal bedreigde soorten 

neemt toe. Hoe nu verder? Globaal zijn er twee opties. De 

inhoud van het doel aanpassen. Hoeveel biodiversiteit wil-

len we precies beschermen? Of de deadline. Voor beide is 

wat te zeggen.

Vanuit ethisch standpunt gezien kun je argumenteren dat 

alle soorten een intrinsieke waarde hebben en daarmee 

bestaansrecht. Daarom hebben wij de plicht hen te be-

schermen. Maar van ethiek alleen kunnen we niet leven. 

Misschien moeten we ons vooral richten op die soorten 

die een ecologische sleutelrol vervullen in het functione-

ren van ecosystemen. En soorten die direct of indirect nut 

(kunnen) hebben voor mensen. Bovendien kunnen we ons 

afvragen of alle Europese lidstaten alle belangrijke soor-

ten op hun grondgebied wel moeten beschermen. Soorten 

houden zich niet aan nationale grenzen, we kunnen beter 

een Europese taakverdeling afspreken en die populaties 

beschermen waar die het sterkst zijn. Dat hoeft individu-

ele lidstaten niet te ontslaan om voor cultureel belangrijke 

soorten een eigen natuurbeleid te voeren.

De achteruitgang van biodiversiteit is een mondiaal pro-

bleem, van dezelfde orde van grootte als het klimaatpro-

bleem. Beheersing van het klimaatprobleem vereist mis-

schien wel een eeuw of meer. Het biodiversiteitprobleem 

denken we in 20 jaar te kunnen oplossen. Weliswaar zijn 

we al veel langer bezig met natuurbescherming, maar het 

eerste mondiale Biodiversiteitsverdrag is van 1992 en het 

EU besluit is nog recenter. Bescherming van biodiversiteit 

vereist transities in verstedelijking, landbouw, bosbouw en 

transport. Dat zijn taaie processen. En ook de aanpak van 

de milieuproblemen, waaronder het klimaatprobleem, ver-

eist enorme inspanningen. Beter kunnen we het biodiver-

siteit- en klimaatprobleem koppelen. Rond 2050 moet dan 

de mondiale temperatuurstijging zijn beheerst (max. 2°C) 

en de achteruitgang van de biodiversiteit teruggebracht 

tot het pre-industriële niveau (1%/millennium). Zelfs voor 

zo’n doel zullen de inspanningen aanzienlijk verhoogd 

moeten worden.

Jos Dekker

|  v a n u i t  d e  m e d e z e g g e n s c h a p  |

Strategienota 
2009-2013, begroting 
en verkiezingen
Strategie

De strategienota 2009-2013 beschrijft de plannen die de faculteit Bètaweten-
schappen voor de komende jaren heeft. Zoals iedereen heeft kunnen merken 
dalen de eerste geldstroommiddelen flink, een van de aanleidingen voor de 
reorganisatie bij Biologie. De faculteit heeft in deze nota ambitieuze plannen 
verwoord om te komen tot een “World Class Science Faculty”, ondanks deze 
dalende middelen. Om deze ambities waar te maken is dan ook veel geld nodig 
en het bestuur wil daarom “het inverdienen” maar eens flink gaan aanzwengelen. 
Het personeel wordt geacht hard te werken: naast excellent onderwijs veel pro-
moties en projecten binnen halen. De faculteitsraad heeft de zorg uitgesproken 
dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden die het personeel heeft, het is “meer 
met minder” geworden en het realistische karakter van alle wensen wordt door 
de faculteitsraad betwijfeld, terwijl ook de werksfeer prettig dient te blijven. De 
raad pleit ook voor verbetering in onderwijs zoals uitbreiding van keuzemoge-
lijkheden voor studenten, betere feedback op tentamens en ook een vrijwillige 
internationale component in de bachelorfase.  Met extra professionele onder-
steuning, zoals een Grant office, hoopt de decaan dat deze plannen gaan lukken, 
er liggen kansen om binnen Nationale onderzoeksprogramma’s  alsmede Zeven-
de kader programma’s middelen te verwerven. De rol van onderzoeksinstituten 
zal worden geïntensiveerd.

Begroting

Een afname met 8,4 miljoen euro, ongeveer 10% van de eerste geldstroom-
middelen, is geen kleinigheidje. Om deze afname op te vangen zal de faculteit 
bijvoorbeeld zeer voorzichtig omgaan met het invullen van vacatures. De raad 
stelt zich op het standpunt dat de faculteit, binnen alle plannen om te investeren, 
voldoende financiële ruimte moet creëren om eigen vermogen op te bouwen en 
een financiële buffer dient aan te leggen om onverwachte risico’s op te vangen. 
Het devies van de faculteitsraad is dus “zuinigheid met vlijt”. De raad blijft de 
uitgaven in de bedrijfsvoering kritisch volgen, de uitgaven van 2007 zijn refe-
rentiepunt en de bedrijfsvoering zal via krimp/groei reageren op de veranderde 
inkomsten van de faculteit. 

Verkiezingen…

De medezeggenschap binnen onze faculteit is alweer op zoek naar nieuwe en-
thousiaste kandidaten die ODC en faculteitraad komen versterken, al op 19 
maart is de kandidaatstelling. Biologie zal in de nabije toekomst bestaan uit twee 
instituten, het Institute for Biology and Biocomplexity en Institute for Environ-
mental Biology. Voor de bemensing van de ODC Biologie is een gelijke verte-
genwoordiging vanuit beide instituten voor de hand liggend, grijp dus je kans!

Hans de Cock, voorzitter onderdeelscommissie

fo
to

g
r

a
fi

e
 [

r
o

n
a

ld
 l

e
it

o
]


