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Hoogste plant op aarde 
[p. 6]

De invloed van internet 
op onze hersenen [p. 14]

 Uitgestorven organismen: 
Anthropornis [p. 16]

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 25 mei

Fotocursus: Altijd al willen leren om goede 

foto’s te maken? Dit is je kans! De fotocom-

missie organiseert in samenwerking met foto 

Zavel uit Utrecht een fotocursus! meer info 

volgt!

UBV 27 mei

Arbeidsmarkt oriëntatie: iedereen die zich 

interesseert in het leven na de studie is van 

harte welkom bij onze arbeidsmarkt oriën-

terende activiteiten. Deze dag gaan wij naar 

BPRC. BPRC is een biomedisch onderzoekscen-

trum gericht op primaten. Dit is zowel biome-

disch al gedragsbiologisch van aard.

UBV 28 mei

Ouderdag: De ouderdagcommissie is druk in 

de weer om de ouderdag dit jaar weer tot 

een groot succes te maken! Op de ouderdag 

kunnen je je ouders een dagje laten genieten 

van de studie biologie. Samen met hen volg 

je een college, kun je een practicum doen 

en krijg je een rondleiding in de botanische 

tuinen. 

UBV 29 mei

Fotoexcursie: ga naar de mooiste plekjes van 

Nederland en leer veel over het maken van 

goede fotos.

Motorrit: maak een tour op je motor samen 

met andere (oud) biologen.

UBV 31 mei

Alpha vs Beta battle: Elk jaar strijden de 

Alpha-studenten tegen de Bèta-studenten in 

een quiz genaamd de Alpha vs. Beta battle! 

Vorig jaar wonnen de Alpha’s, maar zouden 

de Bèta’s ze dit jaar terug kunnen pakken? 

Zoek een team bij elkaar en schrijf je in!

UBV 2 t/m 5 juni

Veldweekend: Het veldweekend gaat dit jaar 

naar Nord pas de Calais, een prachtig stukje 

Frankrijk. Hier zullen wij al wandelend van de 

natuur genieten en vooral ook veel leren aan 

de hand van een gids. 

UBV 8, 9 en 10 juni

Toneel: De toneelcommissie heeft een jaar 

lang hard gewerkt om hun toneelstuk op de 

planken te brengen. Het schijnt een grappig 

stuk te zijn in een lugubere setting! Wij zijn 

hartstikke nieuwsgierig, jij ook? Kom dan 

naar de toneelvoorstelling op 9,10 en 11 juni 

in Theater Kikker.

UBV 15 juni

Commissieuitje: Speciaal voor commissieleden! 

Als dank voor het harde werken van alle com-

missieleden heeft het bestuur een commissie 

uitje georganiseerd. Wat wij precies gaan 

doen blijft voorlopig nog even geheim maar 

houd de datum vrij!

UBV 16 juni

UBV kamer vermoedelijk gesloten.

[agenda]

’Deze boomkikker verwelkomde mij op mijn eerste dag in de Jungle van Peru’.  Fotograaf: Matthijs Hölscher]

Kennis van 
Nederlandse flora 
is hot pagina 17 
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benauwde 

hoogleraren  

Er is al veel kritiek geuit op het nieuwe natuurbeleid van staatssecre-

taris Bleker. Daar is nu een brief van 79 hoogleraren bijgekomen. Ik 

had een intellectuelere bijdrage verwacht.

Bleker wil fors bezuinigen op het rijksbudget voor natuur. Het moet 

niet alleen minder, ook anders. De EHS wordt niet afgemaakt, ro-

buuste verbindingszones worden geschrapt, Natura 2000 wordt 

uitgekleed, Staatsbosbeheer wordt enorm gekort. Nederland zal 

hierdoor minder kunnen voldoen aan internationale verplichtingen 

voor behoud van biodiversiteit.  

De restauratie van het natuurbeleid is al door velen bekritiseerd. 

Daar hebben zich nu deze hoogleraren bijgevoegd. Ik wist niet dat 

in Nederland zoveel hoogleraren heeft die zich met natuurbeleid 

bezig houden. Het zijn overigens niet alleen ecologen, maar ook 

sociologen, economen en juristen. Hun kritiek bevat weinig nieuws. 

Ze verzetten zich tegen de afbraak van het natuurbeleid, vragen om 

visie en reiken elementen daarvoor aan.

Ik vind hun kritiek benauwd. Zij stellen zich op als directe belangen-

behartigers van de natuur, waar er al zo velen van zijn. Van hoogle-

raren mag je echter een ruime blik en een zekere intellectuele hou-

ding verwachten. Daartoe hoort ook zelfkritiek.

Het is al langer bekend dat het project EHS, waar zij aan hebben 

bijgedragen, met grote problemen kampt. Weliswaar is de achter-

uitgang van de biodiversiteit in Nederland afgeremd, maar niet 

gestopt. Met het voorgaande beleid dreigde de EHS deels een mis-

lukking te worden. Het Planbureau voor de Leefomgeving vindt 

daarom een heroverweging van de EHS zinvol, want alternatieven 

zijn dringend nodig. Ook de invoering van Natura 2000 leidt tot pro-

blemen. En ook hier is bezinning op zijn plaats. 

De hoogleraren verwijten de regering geen visie te hebben, maar 

hun brief mist zelfkritiek en biedt ook geen nieuwe alternatieven, 

zeker niet voor de bezuiniging. Zo was het voor Bleker eenvoudig 

om te reageren. De EHS dreigt te mislukken, het roer moet wel om. 

Daarmee staan de hoogleraren buiten spel. Met een ruimere blik en 

open voor de problemen waar de invoering van EHS en Natura 2000 

op stuit, hadden ze het debat op de alternatieven kunnen richten. 

Maar of de hoogleraren het daarover eens hadden kunnen worden 

is de vraag.

Jos Dekker

waarde moeten schatten met onze prefrontale cortex, en op grond daarvan 

een keuze moeten maken om wel of niet andere websites te bezoeken, kun-

nen we ons minder goed concentreren op de interpretatie van de tekst, zo 

stelt Carr. Hierdoor slaan we informatie minder goed op. Uit een onderzoek 

waarbij mensen een tekst op papier of online aangeboden kregen, bleek 

inderdaad dat de online lezers ten opzichte van de papier lezers langer bezig 

waren en de tekst minder goed hadden begrepen.

Verandering van het brein

Nu is het zo dat hoe vaker en intensiever een synaps gestimuleerd wordt, 

hoe sterker de verbinding tussen deze twee neuronen wordt. Andersom 

geldt hetzelfde. Mochten we in de toekomst steeds meer teksten op internet 

zullen gaan lezen, is het door dit principe dus goed mogelijk dat onze her-

senengebieden en neurale paden hier letterlijk door veranderen. Wellicht zal 

onze pré-frontale cortex een steeds grotere rol gaan spelen, en worden we 

steeds minder geoefend in het voor langere tijd concentreren op specifieke 

informatie, en het interpreteren hiervan. Hierdoor zal het moeilijker wor-

den om ons langere tijd op een stuk tekst te kunnen concentreren.  Blijkbaar 

heeft het internet wel degelijk nadelen. En dat geeft stof tot nadenken…

Fijn dat u in ieder geval tot hier bent gekomen met lezen: u bent één van 

de gelukkigen die zich 836 woorden lang kan concentreren. Gefeliciteerd!

meer lezen of verder discussiëren over deze filosofische kwes-

tie? 

Lees Het Ondiepe, hoe onze hersenen omgaan met het internet – Nicholas 

Carr. ISBN 978 94 9057 413 0, en discussieer mee op de facebook pagina 

van BioSCOPE!  


