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De herfstkleuren zijn weer prachtig. Maar 

over het algemeen is de herfst een tijd 

voor somberheid, meer dan de doodse winter. 

Toch is de lente nu al zichtbaar, voor wie 

het kan zien. 

De natuurbescherming heeft een sombere 

tijd achter de rug. Het kabinet Rutte, met 

Bleker voor natuur, heeft zwaar bezuinigd 

op het natuurbeleid en de ontwikkeling van 

de Ecologische hoofdstructuur een halt 

toegeroepen. Maar juist de ramp die Bleker teweeg heeft gebracht, heeft 

ook ruimte vrijgemaakt voor nieuw elan.

Wie een beetje buiten is geweest is het OERRR tegen gekomen. De vrolijke 

actie van Natuurmonumenten om kinderen te laten ravotten in de natuur. 

En niet alleen om het spel, maar ook om het plezier in het ontdekken 

van de natuur. Hier zie je de toekomstige natuurliefhebbers bezig. En 

wellicht de biologen van de toekomst. Zeker, het is ook een poging van 

Natuurmonumenten om haar sterk geslonken ledenbestand te herstellen. 

De actie past in een nieuwe strategie van een groot aantal particuliere 

natuurbeschermingsorganisaties om zich onafhankelijker van de overheid 

op te stellen. Minder uitvoerder van het technocratische natuurbeleid 

dat behoorlijk vervreemd is geraakt van de natuurliefhebbers. Minder 

afhankelijkheid van subsidies, meer georiënteerd op de samenleving en 

op samenwerking met andere partijen. De natuur moet weer een belevenis 

worden.

De clubs stralen een groot zelfvertrouwen uit. In 15 jaar tijd willen 

ze de biodiversiteit in Nederland verdubbelen! Na de sluipende achter-

uitgang van de afgelopen decennia getuigt dat van een bijna kinderlijk 

optimisme. Het Wereldnatuurfonds en Staatsbosbeheer hebben een 

prijsvraag uitgeschreven: Gezocht Nederlandse ‘natuurverdubbelaar’. 

Jonge professionals tot 35 jaar kunnen creatieve ideeën indienen voor 

die verdubbeling van de natuur. Een mooie uitdaging voor biologiestu-

denten. Je kunt meedoen tot 31 december.

Ik ben dus te oud om aan die prijsvraag mee te doen. Alsof ouderen 

niet meer creatief kunnen zijn. Uiteraard, veel ouderen mopperen en 

vooral oudere natuurbeschermers hebben een bijna natuurlijke neiging 

tot pessimisme. Maar ouderen kunnen ook tegenspoed relativeren, want 

die hebben ze vaker meegemaakt. Na Bleker komt zonneschijn. Ik zie wel 

ruimte voor een aanzienlijke natuurwinst in steden bijvoorbeeld. Steden 

herbergen nu al een groot deel van de Nederlandse biodiversiteit. Als 

ieder nu eens het groen in zijn tuin verdubbelt. Ik heb ook geen moeite 

met allochtone natuur (exoten), mits ze niet grootschalig inheemse 

natuur verjaagt. Natuur kent immers geen nationale grenzen. En met 

klimaatverandering kunnen we nog heel wat moois uit het biodiversi-

teitsrijke zuiden verwachten.

In de herfsttijd van het kabinet Rutte I worden de 

kiemen gevormd voor een nieuwe lente en een nieuw 

geluid in de natuurbescherming in Nederland. 

NB:Voor meer info over de prijsvraag!

door Jos Dekker

Natuurverdubbelaar

door Saskia Kliphuis
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Als bioloog ben je natuurlijk geïnteres-
seerd in de natuur. Immers, biologie is 
eigenlijk het bestuderen van het leven 
(uit het Grieks: bíos = leven en lógos 
=leer). De interesse blijft niet beperkt tot 
slechts enkele vormen van leven. Nee, 
wij als biologen vinden alles wat leeft wel 

interessant. Althans, dat neem ik aan. Toch zijn niet alle biologen 
bezig met het bestuderen van het leven. Sommige zijn na hun 
studie biologie het bedrijfsleven in gegaan, het onderwijs of 
hebben een andere studie gekozen. Zijn we hen dan kwijt? Wel 
nee! Als je eenmaal liefde hebt voor het bestuderen van leven 
gaat dat niet meer weg. Het blijft aan je plakken en komt soms 
onverwachts naar boven.
Dit gebeurde mij laatst ook, toen ik buiten stond te roken (ja, dat 
kan eigenlijk niet als bioloog!). Toen streek er opeens een prachtige 
libel neer op de trap onder mij. Als eeuwig nieuwsgierige bioloog 
trachtte ik wat dichter in de buurt te komen. Voorzichtig haalde ik 
mijn smartphone tevoorschijn en klikte mijn camera aan… Nu nog 
dichterbij zien te komen, want zo veel zoom zit er niet op. En dan 
zal je net zien: als je er net bent, net het knopje indrukt…vliegt 
de libel weg! Mooi foto momentje gemist dus. Maar zo gaat dat 
met het bestuderen van het leven, het is vergankelijk en laat zich 
soms niet zo maar bestuderen. De meeste levensvormen zijn vrij 
eigenwijs en de natuur op zich heeft uiteraard ook haar grillen. 
Niets mis mee, anders zou het ook maar een dooie boel zijn.
Maar goed, biologen bestuderen het leven en dat lijkt ook wel 
te lukken. Je hoeft alleen maar de Nature, Science, the Cell 
of een ander wetenschappelijk tijdschrift te bekijken. Tal van 
publicaties over biologische wezentjes en fenomenen. En als je 
het als onderzoeker nou heel goed doet, maak je kans dat je de 
Nobelprijs een keer in ontvangst mag nemen. Zo ook gebeurde 
dit voor John Gurdon en Shinya Yamanaka die de Nobelprijs 
voor de geneeskunde in ontvangst mochten nemen. Zij deden 
onderzoek naar de herprogrammering van stamcellen. Helaas, 
er is nog steeds geen Nobelprijs voor de biologie, maar toch. Het 
voelt toch wel een beetje als erkenning voor al het onderzoek dat 
wordt gedaan. Niet getreurd dus biologen, er is altijd een kans om 
het leven te bestuderen en daar erkenning voor te krijgen. Samen 
kunnen we hier aan werken, dus verenig u biologen. Opdat wij de 
wereld en het leven beter mogen begrijpen!

door Ina Vinamont
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Master Science & Business Management komt naar Biologie 
De Masteropleiding Science & Business Management(SBM) gaat 
over van de Graduate School Natural Sciences naar de Graduate 
School Life Sciences. SBM wordt organisatorisch ondergebracht 
bij het Departement Biologie en Sjef Smeekens is beoogd 
programmaleider.  
 
George Kowalchuk hoogleraar ‘Ecologie en Biodiversiteit’ 
Dr. George Kowalchuk is door het College van Bestuur benoemd 
tot hoogleraar ‘Ecologie en Biodiversiteit’. Hij zal per januari 2013 
starten in Utrecht. Zijn benoeming is een verdere versterking 
van het speerpunt ‘Science for Sustainability’ van de faculteit 
Bètawetenschappen. 


