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technische universiteit delft

Team Breedveld;
De oude Grieken 
hadden het kunnen 
verzinnen
bite

Team Breedveld hoopt met hun ingediende plan ‘Biologically Inspired 

Technology’ (BITE) iedereen met een ‘sprankje’ aan technische interesse kennis 

te laten maken met de werking van bijzondere medische instrumenten waarbij 

de natuur als inspiratiebron wordt gebruikt. “Want" zo zegt Breedveld, “de 

natuur is een vruchtbare akker die nog ontgonnen moet worden”. Hij vindt het 

dan ook bijna raar dat zelfs de Oude Grieken daar nog niet op gekomen waren.

inspiratie

Breedveld gebruikt al jaren de natuur, en vooral de fauna, als inspiratiebron 

voor het verbeteren en ontwikkelen van medische instrumenten. Hij was 

altijd al gek van mechaniekjes, anatomie en de natuur. Nu worden met behulp 

van chirurgen en biologen instrumenten ontwikkeld die niet alleen simpeler 

te gebruiken zijn en meer kunnen, maar soms ook verbluffend eenvoudig te 

produceren zijn.

Vlnr: Frank (adviseur), Marloes, Arjan, Arjo en Paul.   Foto: Arjo Loeve

voorlichting

Met bestaande biologisch geïnspireerde instrumenten wil dit team ‘het land 

in’. Op scholen, beurzen en op straat willen zij het publiek kennis laten maken 

met deze instrumenten en daarmee deze toepassing van techniek laten zien. 

Team BITE trekt er nu al op uit om interviews te houden met ontwerpers, 

artsen, studenten, mensen in het bedrijfsleven, schooldecanen en scholieren. 

Voor de Academische Jaarprijs willen ze maar wat graag hun voorlichting 

landelijk verder verspreiden. 

slim

En aan het enthousiasme van dit team zal het niet liggen. Arjo Loeve en 

Arjan Knulst zijn uiterst slim en creatief en Marloes Platzek brengt vanuit 

haar vakgebied van PR, een netwerk aan nuttige contacten in. “Zij trekken 

de kar en zijn actief bezig op weblog, website en met het maken van allerlei 

publiciteitsmiddelen rondom BITE”,  aldus een trotse voorzitter.

Hun motto is: ‘Natuurlijk techniek!’, hun doel is winnen.

Team Breedveld bestaat uit de studenten Arjo Loeve en Arjan Knulst, 

Marloes Platzek werkzaam op de afdeling Marketing & Communicatie van 

de Universiteit en Dr. Ir. Paul Breedveld, KNAW onderzoeker aan de TU Delft.  

Bekijk de weblog van dit team op: www.academischejaarprijs.nl/delft/

vrije universiteit amsterdam

Team Van Weering;
De geheimen van de 
onderwaterwereld 
ontrafeld
oases

Kilometerslange koraalriffen zijn recent ontdekt in de Noordoost Atlantische 

Oceaan, de Noorse Zee en zelfs in de Noordzee. Deze koudwaterkoralen leven 

in tegenstelling tot warmwaterkoralen in volledige duisternis in waterdieptes 

tot 1100 meter diepte en bij temperaturen van 4-12°C. De riffen hebben een 

grote biodiversiteit en vormen de kraamkamer voor vele andere dieren. Het 

zijn de “oases” in de diepzee. Het onderzoek van team Van Weering richt zich 

op de verspreiding en omvang van de riffen, de wijze waarop ze gevormd 

worden en op de effecten van klimaatveranderingen, zoals ijstijden.

Staand vlnr: Roel, Bert, Charlotte, Tjeerd, Hubert en Jurian   Zittend vlnr: Hans en Furu 

van dichtbij

Om het onderzoek en de resultaten voor het brede publiek toegankelijk te 

maken, denken ze nu een dubbel-tentoonstelling te maken in Artis en het 

Museon en hiernaast een serie lezingen te verzorgen. De bezoekers worden 

zelf onderzoekers en dalen (virtueel) af in de oceaan naar 1000 meter diepte 

om een koudwaterrif van dichtbij te bekijken en te leren begrijpen. Met behulp 

van aquaria, diverse media en een informatiegids kan de opbouw en omvang 

van het rif worden ontdekt. 

De studenten werken aan afstudeerprojecten waarbij de interactie klimaat 

en oceaan belangrijk is. Bert bestudeerde koraalriffen en fossiele koralen. 

Tjeerd heeft als marien geoloog vele expedities op de oceaan gemaakt en 

bestudeert koudwaterkoraalriffen, Furu is als onderzoeker in opleiding (OIO) 

hierbij betrokken. Hubert is isotopenspecialist en reconstrueert aan de hand 

hiervan het klimaat. Allen kijken naar processen en organismen in de oceaan 

en op de oceaanbodem en de invloeden van het veranderende klimaat hierop. 

geheimen

“Door onderzoek aan de koudwaterkoraalriffen is een groots en nog onbekend 

natuurwonder op aarde ontdekt. Wij willen de geheimen van deze gigantische 

en duistere onderwaterwereld met iedereen delen”, aldus team Van Weering.

Het koudwaterkoralen team bestaat uit Roel Nagtegaal, (student) Bert 

Boekschoten (Paleontoloog), Charlotte Spliethoff (student), Tjeerd van 

Weering (Paleoceanograaf), Hubert Vonhoff (Paleoklimatoloog), Jurian 

Scholten (student) Hans de Moel (student) en Furu Mienis (Geobioloog).

Bekijk de weblog van dit team op: www.academischejaarprijs.nl/vu/

wageningen universiteit

Team Dicke;
Geen leven op aarde 
zonder insecten
in de schijnwerpers

“Waarom is niet iedereen enthousiast over insecten?”, vraagt finalistenteam 

Dicke zich af. “Deels omdat nuttige insecten hun ‘werk’ onopvallend doen, 

terwijl we de insecten die ons aanvallen of onze planten opvreten sneller 

opmerken. Vanwege die schromelijke verwaarlozing door ons verdienen 

insecten het om juist nu in de schijnwerpers te komen”, aldus team Dicke. 

eng

Dit team van Wageningen Universiteit wil het belang van insecten duidelijk 

maken in hun plan. Want, zo zegt het team “Zonder insecten is leven op aarde 

onmogelijk. Insecten domineren de wereld: 80% van alle diersoorten loopt op 

zes poten. Insecten zorgen voor bestuiving en bescherming van onze gewassen 

(biologische bestrijding), ruimen dode dieren en planten op en zijn voedsel 

voor vele andere dieren. Bizar genoeg hebben insecten bij een breed publiek 

de naam om lastig en eng te zijn. Van de miljoenen soorten insecten leveren 

slechts enkele soorten problemen op. En de meeste insecten hebben we 

keihard nodig. Vliegenmaden redden mensenlevens, mestkevers uit Zuid-Afrika 

zorgen ervoor dat Sydney niet onder de koeienpoep ligt, en zonder bijen zijn 

er geen appels.”

ervaring

Het team bestaat uit vijf studenten (Remco Stam, Fedor Gassner, Floor 

van den Elsen, Kim Vermeer en Dianne van den Heuvel) en vijf medewerkers 

(Prof. Marcel Dicke, Dr. Ties Huigens, Prof. Arnold van Huis, Dr. Peter de Jong, 

Prof. Joop van Lenteren) van de leerstoelgroep Entomologie. “De stafleden 

zijn ervaren en inspirerende onderzoekers en hun werk helpt ons te genieten 

van insecten” aldus de studenten. Daarnaast is de teamvoorzitter vol lof over 

zijn studentenleden. “Ze zijn zeer ervaren en kritische ontvangers van weten-

schappelijk informatie en weten hoe je een jonge doelgroep het beste kunt 

bereiken.”

Vlnr: Joop, Peter, Arnold, Fedor, Remco, Kim, Dianne, Floor, Ties en Marcel. 

verrassing

Dit team laat de komende tijd nog veel van zich horen met, volgens de 

teamleden; “grote plannen om Nederland op een verrassende wijze met de 

neus op de feiten te drukken. Het dagelijks leven is doordrongen van insecten. 

Alle facetten van de samenleving zullen aan bod komen. Niemand kan er dus 

omheen. De uitwerking is in volle gang, maar de precieze inhoud van het plan 

blijft nog even een verrassing. Wel is er als voorproefje in de maand februari de 

kunsttentoonstelling ‘Insecten-inspiratie’ op Wageningen Universiteit”.

Bekijk de weblog van dit team op: www.academischejaarprijs.nl/wageningen/

kolonies van mieren en slijmschimmels blijken zich als levende organismes te 

gedragen, zonder dat sprake is van een leider. Zoekalgoritmes op het internet 

maken nu gebruik van mierenlogica. Ook economen begrijpen het belang van 

zelf-organisatie van onderop voor het spontaan ontstaan van nieuwe steden. 

Dit heeft ons vertrouwen in centrale sturing sterk verminderd.

 De kinderen van de Verlichting hopen dat de wetenschap soelaas zal 

bieden voor de vele maatschappelijke problemen. Tegelijkertijd vrezen velen de 

gevolgen van genetische manipulatie, pesticiden en biologische oorlogsvoering 

door terroristen. Delen van de islamistische wereld vallen terug op primitief, 

onwetenschappelijk fundamentalisme en verwerpen de inzichten van Charles 

Darwins evolutietheorie. Nog erger is dat onze Minister van Wetenschap 

sympathie lijkt te hebben voor ‘Intelligent Design’.

 Sinds het eind van de Koude Oorlog stagneert de ontwikkeling van 

kernwapens en de wedloop in de ruimte. Bovendien levert ontwikkeling 

van fusie-energie nog niet veel op. Daarom geven veel westerse politici 

minder prioriteit aan wetenschap. Dat is funest voor de lange-termijn groei 

van de wereldeconomie en de perspectieven op een vreedzame, duurzame, 

gezonde wereld.

 Een goede maatschappelijke discussie over al deze onderwerpen vergt 

allereerst beter begrip en een heldere communicatie van de laatste weten-

schappelijke inzichten. Op een manier dat de scholier en de geïnteresseerde 

leek zich verwondert en er meer van af wil weten. De Academische Jaarprijs 

speelt een essentiële rol in het overbruggen van de kloof tussen wetenschap 

en samenleving. Ik geef de column door aan Adriana Esmeijer, directeur van 

het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Rick van der Ploeg is hoogleraar economie, Europees Universitair Instituut te Florence en 
Universiteit van Amsterdam, en voorzitter van de jury van de Academische Jaarprijs. Oud-PvdA-
staatssecretaris van OC en W gedurende 1998-2002.

Dit kabinet heeft waarden en normen hoog in het vaandel. 

Toch schendt het kabinet de waarden en normen die ons 

nageslacht garanderen dat de natuur en het milieu niet 

achteruitgaan. Een brede maatschappelijke discussie over 

de gevolgen van de opwarming van de aarde en afname van 

de warme golfstroom voor onze verdedigingslinies tegen het water is er maar 

mondjesmaat. In rap tempo verhardt de toon waarop over vreemdelingen 

wordt gesproken, ondanks onze eeuwenlange traditie van gastvrijheid en 

tolerantie. Het kabinet investeert amper in een serieuze politieke discussie 

over wetenschap, terwijl juist hier waarden en normen in het geding zijn.

 Is bijvoorbeeld alles wat technisch mogelijk is, maatschappelijk gewenst? 

Slaat de visie van het kabinet op het wetenschapsbeleid de plank mis? 

Moeten universiteiten juist niet pure wetenschap beoefenen en leunt de 

Minister van Wetenschap niet te veel met de markt mee? Is het niet beter 

als universiteiten toepassing en commercialisering van wetenschap overlaten 

aan het bedrijfsleven?

 De laatste kwarteeuw heeft de wetenschap enorme vooruitgang geboekt. 

Zo wordt in 1978 de eerste reageerbuisbaby Louise Brown geboren en in 

1984 DNA-identificatie uitgevonden. In 1996 wordt voor het eerst een dier, 

het schaap Dolly, gekloond en in 1998 wordt de groei van stamcellen uit 

menselijke embryo’s in het laboratorium mogelijk gemaakt. Het jaar 2000 

ziet de voltooiing van het menselijk genoomproject. In 1996 en 1998 komen 

respectievelijk anti-aidscocktails en Viagra op de markt. In 1994 komt na 350 

jaar eindelijk het bewijs van Fermat’s laatste wiskundige theorema. Vorig jaar 

vindt men in Afrika menselijke resten van zeven miljoen jaar oud, vlak na de 

splitsing van de apen.

B AT T L E  O F  T H E 
U N   V E R S I T I E S

DE FINALISTEN

In samenwerking met:De Academische Jaarprijs wordt uitgeloofd door de gelijknamige stichting en is een initiatief van:

 In 1978 vliegt Voyager 1 langs Jupiter in richting van Saturnus en in 1986 

en 1989 vliegt Voyager 2 langs respectievelijk Uranus en Neptunus. In 1997 

landt een mobiel voertuig op Mars. Het duurt niet lang voordat mensen 

Mars bezoeken. De kans op tekens van leven op deze koude planeet is niet 

ondenkbeeldig. Voyager 1 lijkt de grens van ons zonnestelsel te hebben bereikt. 

Natuurkundigen ontwikkelen vanaf 1984 snaartheorie als een ‘theorie van 

alles’. Waarnemingen in 1998 wijzen erop dat het universum steeds sneller 

uitdijt. Dit suggereert dat antizwaartekracht (donkere energie) een rol speelt. 

 In 1985 vinden onderzoekers bewijs van een ozongat boven Antarctica 

en nu weten we dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door 

menselijke activiteiten. Ondanks een spectaculaire groei in het aantal 

mensen op aarde en de onheilsvoorspellingen van de Club van Rome, stijgt 

het voedselaanbod in ruim voldoende mate. Voor meer dan een eeuw stijgt 

de gemiddelde levensduur elke tien jaar met twee en een half jaar. Weten-

schappers verwachten dat binnen een halve eeuw mensen gemiddeld een 

eeuw leven. Velen zijn optimistisch en rekenen erop dat de techniek in staat 

is de problemen van ziekten, vervuiling, water, kernafval, het ozongat en 

uitdijende ghetto’s in de megasteden van een oplossing te voorzien.

 Kunstmatige intelligentie levert wellicht in de toekomst robotten op 

die voldoen aan Turings toets. Dit betekent dat hun gedrag, rationeel en 

emotioneel, niet te onderscheiden is van menselijk gedrag. Er is dan niet veel 

bijzonders aan hersenen, bloed en vlees. Misschien gaan robotten met gevoel 

wel de eenzaamheid van ouderen verdrijven. Tegelijkertijd zien we de opkomst 

van turbo-atleten. Nu al leveren drugs een spierverbetering op van twintig 

procent in twee weken. 

 Wetenschappers begrijpen steeds beter het belang van zelflerende, 

adaptieve systemen en het spontaan ontstaan van nieuwe levensvormen. 

Alan Turing toonde aan hoe een hoeveelheid cellen als een eenheid kan gaan 

opereren. Dat is niets anders dan het spontaan ontstaan van leven. Ook 

(1)
Wat is de Academische Jaarprijs? 
De Academische Jaarprijs is bestemd voor 
de beste vertaling van wetenschappelijk onder-
zoek naar een breed publiek. De prijs is bedoeld 
om studenten en onderzoekers te motiveren 
om de resultaten van wetenschappelijk onder-
zoek op aansprekende wijze onder de aandacht 
van het brede publiek te brengen.

De strijd om de Academische Jaarprijs is 
gestart op 3 september 2005 met de opening 
van het academisch jaar. Vanaf dat moment 
konden teams van alle universiteiten van 
Nederland, aangesloten bij de VSNU, hun plan 
tot 11 november 2005 indienen. In een 
schrijven van 400 woorden stelden zij de 
teamleden voor en beschreven hun plan van 
aanpak. Die plannen zijn voorgelegd aan een 
deskundige onafhankelijke jury onder voorzit-
terschap van Rick van der Ploeg.

Wie doen er mee?
De ingezonden plannen zijn beoordeeld 
op communicatieve kracht alsmede op 

doorgeefcolumn academische jaarprijs:

ODE AAN DE WETENSCHAP

Door Rick van der Ploeg

Erasmus Universiteit Rotterdam 

Radboud Universiteit Nijmegen 

Rijksuniversiteit Groningen

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Eindhoven

Universiteit Leiden 

Universiteit Maastricht

Universiteit Twente

Universiteit Utrecht 

Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Tilburg

Vrije Universiteit 

Wageningen Universiteit
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originaliteit en haalbaarheid. Daarnaast is het 
plan getoetst op wetenschappelijke relevantie. 
Uit 65 inschrijvingen heeft de jury in december 
uiteindelijk 13 finalistenteams van evenzoveel 
universiteiten gekozen.

Hoe gaat het verder?
Tot 15 mei 2006 krijgen deze finalisten-
teams de tijd hun voorstel uit te werken 
en hun presentatie aan de jury voor te 
bereiden. Op 19 mei mogen de teams hun 
plan presenteren aan de jury. In maart en 
april zijn er unieke gastcolleges ter inspiratie 
voor de deelnemende teams en andere 
belangstellenden. Op 1 juni 2006 wordt 
tijdens een grote slotmanifestatie het 
winnende team bekend gemaakt. Dit team 
wint € 100.000, grotendeels te besteden 
aan het te realiseren plan.

De finalistenteams
In 4 publicaties in deze krant maakt u 
de komende maanden kennis met alle 
finalistenteams.

de deelnemende finalistenteams

De 13 teams die strijden om de  Academische Jaarprijs 2005/2006 zijn:

100.000 euro, 14 universiteiten, 1 winnaar
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kijk voor actuele informatie en de weblogs van de teams op www.academischejaarprijs.nl
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