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[Faculteit Bètawetenschappen
Biologie]
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 The phytotron [p.3] Waarom is gapen 
aanstekelijk? [p.7]

 Waar is het ozongat 
gebleven? [p.10]

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 Elke vrijdagmiddag 

kun je in de UBV kamer vanaf 16:00 uur 

genieten van de Vrijdag Middag Borrel 

(VMB) met gratis chips!

UBV 26 oktober t/m 1 November

UBV-kamer dicht wegens de wissel(grap).

UBV 28 oktober 

Wissel-Algemene Leden vergadering: beslis 

mee over het beleid van de UBV en maak 

een bestuurswissel mee. Om 19:30 in de 

Senaatszaal van het Academiegebouw. 

UBV 28 Oktober 

WisselPUT : Het nieuwe bestuur houdt 

de PUT speciaal open om te vieren dat ze 

geinstalleerd zijn. Vanaf ongeveer 23:00 

uur in de Oudegracht aan de Werf 80a.

UBV 2 november

Feestelijke opening: Om 09:00 zal het 

96ste UBV-bestuur de UBV-kamer feestelijk 

openen.

UBV 10 November 

Karaoke-PUT: Zing je eigen liedje in de 

PUT. Vanaf 21:00 Oudegracht aan de Werf 

80a.  

[departement]  12 november

Darwin’s Legacy Symposium. Meer info op: 

http://web.science.uu.nl/darwinsymposium

UBV 19 November 

OWATTENAAIT: Schrijf je op de UBV-kamer 

in voor dit nachtelijk sporttoernooi. Meer 

informatie volgt. 

UBV 22 November 

Paardrijden:  Leer paardrijden of ga mee 

met de buitenrit als je het al kunt. Meer 

info volgt.

UBV 24 November 

Miss en Mister UBV verkiezingsPUT: Elk 

jaar komt dit legendarische thema terug 

en wordt er een nieuwe verkiezing gehou-

den. Schrijf je in op de UBV-kamer of kom 

gewoon kijken. Vanaf 21:00 Oudegracht 

aan de Werf 80a.

UBV 16 november

Kroegentocht: de borrelcommissie Lekker 

organiseert wegens succes weer een kroe-

gentocht langs veel Utrechtse toppers. Let 

op de posters.

[agenda]

De foto is gemaakt in de Xakanaxa uitloper van de Okavango Delta, Moremi NP in Botswana. Het is een Afrikaanse Visarend die 

aan het jagen is. Deze keer greep hij net mis, anders was de foto nog spectaculairder geweest. Fotograaf: Bas Hissel

Zoektocht naar de 
perfecte Broccoli 



18 bioscope [07] 

|  1 b e s t u u r s c o l u m n  |

Hebt u dat ook…?
Hebt u dat ook…?, dat je zaken waarneemt waarvan je denkt , heb ik dat niet meer 

gezien!. Dat zou best kunnen. De econoom Kondratiev was het die in 1925 in zijn 

boek  “The Major Economic Cycles” beschreef dat de economie, zeg de mate van 

groei en krimp van onze welvaart, een cyclisch proces doorloopt.  Deze notie werd 

overigens al in 1913 door de landgenoten Jacob van Gelderen en Samuel de  Wolff 

al beschreven maar ja, het Nederlands taalgebied…

Ik ben zo vrij te stellen dat Kondratiev, als vader van de beschrijving van cyclische 

processen,  vele kinderen heeft gebaard. Neem nu de verschillende golven van cen-

tralisatie en decentralisatie in toebedeling van verantwoordelijkheden betreffende 

de bedrijfsvoering van onze universiteit aan faculteiten en/of gespecialiseerde afde-

lingen. Als je zo als ondergetekende tijd van leven hebt gehad in deze organisatie 

dan wordt duidelijk dat na de decentralisatie golf van de jaren 80-90, er de afgelo-

pen jaren  weer een rondje centralisatie plaatsvindt. 

Waar decentralisatie overwegend wordt beargumenteerd met “korte lijnen”, “wei-

nig schijven” en “de kennis ligt op de werkvloer” worden voor centralisatie efficiën-

tie en kosten besparing gebruikt. Vraag daarbij is of alle benodigde kennis werkelijk 

op de werkvloer ligt en of het werkelijk leidt tot grotere efficiëntie en kosten reduc-

tie. In een organisatie als de onze die onderwijs en onderzoek “produceert” ligt alle 

kennis die te maken heeft met een gezonde bedrijfsvoering niet op de werkvloer, 

evenmin leiden gespecialiseerde afdelingen tot grotere efficiëntie, en in mijn ogen 

al helemaal niet tot kosten besparing.  De vraag die bij het laatste gesteld moet 

worden is of dat in relatie met het primaire proces überhaupt wel kan en of het wel 

een doel moet zijn!

Toen begin jaren 80 van de vorige eeuw de IT opkwam werd moord en brand ge-

schreeuwd m.n. in vakbondskringen, vanwege de achteruitgang van de kwaliteit 

van het werk en het verloren gaan van werkgelegenheid. We weten inmiddels dat 

het tegendeel het geval is, hard- en sofware ontwikkeling heeft wereldwijd enorm 

veel werkgelegenheid gebracht en de IT sector is een van de belangrijkste drivers 

van de wereldeconomie. Daarnaast zorgt het ontwerpen van scenario’s en het doen 

van prognoses met een steeds toenemend aantal variabelen, voor veel werkgele-

genheid, sterker nog het schept werkgelegenheid. De keerzijde hiervan is dat het 

ook de mogelijkheid schept tot oneindige verfijning maar ook tot het opvoeren van 

controle tot op de geringste details. Er lijkt geen rem op te staan en wat dat kost...?  

Bovendien schijnt niemand zich nog af te vragen of de toevoeging van de zoveelste 

parameter nog wat extra inzicht toevoegt en of toename van  controle meer brengt 

dan we eigenlijk al weten; kortom het is u vraagt en wij draaien, denken lijkt duur-

der dan domweg uitvoeren.

Momenteel bespeur ik de eerste tekenen van een beginnend decentralisatie golfje 

bij enkele onderdelen van de bedrijfsvoering van de faculteit. Ik juich dat toe! Korte 

lijnen tussen de actoren,  bundeling van  kennis, zorg voor een  stabiele ondersteu-

nende functie en vooral dat doen wat werkelijk zin heeft of werkelijk iets toevoegt, 

is geboden. “Change” is in..., maar alleen als het werkelijk meerwaarde heeft.

Hans Goedemans bestuurssecretaris

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

Kopenhagen anders

De ecologische hoofdstructuur 

dreigt te mislukken. De gewenste 

omvang zal niet worden gehaald 

met het huidige beleid, volgens het 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het doel, gesteld 

in 1990, om in 2018 een EHS van ruim 700.000 ha te realise-

ren, lijkt onhaalbaar. 

Al vaker zijn in Nederland grootschalige projecten mislukt 

of onderhevig geweest aan grote vertraging en extra kos-

ten. Zoals de Betuwelijn, de HSL-lijn en de Noord-Zuidlijn. 

Allemaal infrastructuurprojecten. De EHS is ook een soort 

infrastructuur, een ecologische. Er zijn ook vele voorbeel-

den in andere domeinen, zoals onderwijs en buitenlandse 

politiek.

Het lijkt erop alsof we grote projecten die jaren of decen-

nia duren niet meer kunnen realiseren. Dat heeft onge-

twijfeld te maken met onze zeer complexe en dynamische 

samenleving vol maatschappelijke tegenstellingen, korte 

termijn belangen, veranderende inzichten en nieuwe mo-

gelijkheden.

Een groot risico is dat we gewend raken aan mislukkingen. 

Zo kan het gebeuren dat het doel, van de EU en Nederland, 

om in 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit te stop-

pen, niet wordt gehaald en niemand zich daar druk over 

lijkt te maken (behalve het PBL en natuurorganisaties).

Er ligt weer een enorm project op de tekentafel, het kli-

maatproject. In Kopenhagen moet de internationale ge-

meenschap een verdrag tekenen met als doel dat in 2020 

de uitstoot van CO2 met 20, 30 of liever nog 40% is afgeno-

men t.o.v. 2005. Een onderneming die nog veel ambitieu-

zer is dan het Kyoto-protocol van 1997, dat ertoe moest lei-

den dat in 2012 de CO2 uitstoot gedaald is met gemiddeld 5 

%. Dat doel wordt niet gehaald, wellicht alleen door de EU.

Moeten we het niet anders aanpakken? Geen onhaalbare 

doelen stellen die belangrijke partijen als beperkend er-

varen. Met in het verlengde complexe onderhandelingen 

over wie hoeveel moet bijdragen. In plaats daarvan afspra-

ken maken over stimuleren van groene technologische ver-

nieuwingen die landen kunnen zien als uitdagingen voor 

hun industrie. Formuleer de gewenste afname van CO2 met 

20% of meer niet als doel, maar als referentie. En maak 

afspraken over technologische vernieuwing en transfer 

van technologie naar landen die nog niet zover zijn. De 

referentie kan dan dienen om te evalueren of we genoeg 

vorderen.

Overigens valt het met de EHS nog wel mee, volgens ver-

wachting wordt hij minder dan 10% kleiner dan bedoeld. 

Jos Dekker
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