
Geert’s Talents
& Discoveries

Faculty
of Science

Leiden Science



Inhoud
People 5
Highlights  17
Instituten 28
Promovendi 36
Honorary  40
Bruggen bouwen   42
Wetenschapsdossiers 44
Verenigingen 45
De boer op 50
Facts & figures 55

In beeld 56

Met trots presenteren wij deze speciale editie van  

‘Our Talents and Discoveries’, de 18e editie in een rij.

Normaal gesproken wordt in ‘Our Talents and Discoveries’ een 

overzicht gepresenteerd van de vele hoogtepunten in het onderwijs 

en onderzoek van het afgelopen jaar en worden de genomineerden 

voor de docent van het jaar en de C.J. Kok prijzen; de publieksprijs 

voor de ‘ontdekker van het jaar’ en de prijs voor het beste 

proefschrift,  geportretteerd.  Maar, in deze speciale editie blikken 

wij terug op de hoogtepunten van de bestuurlijke carrière van 

Geert de Snoo, die decaan van onze faculteit was van 2012 tot 2019: 

‘Geert’s Talents and Discoveries’.

In 2012 werd Geert als bestuurlijk talent gescout voor de baan als 

decaan van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. 

Net als met veel andere talenten had hij een zetje nodig om ook 

daadwerkelijk de functie te gaan bekleden. Geert werd uitgenodigd 

voor een gesprek met het toenmalige College van Bestuur en had 

zich voorgenomen om afwijzend te reageren op het aanbod, maar 

nog geen twee tellen binnen was de deal gesloten. Geert werd 

decaan van de faculteit.

Eenmaal in functie bleek Geert al snel een natuurtalent in besturen. 

Geert is een inspirerende en gezaghebbende bestuurder en een 

echte verbinder; hij kan goed luisteren en is altijd op zoek naar 

oplossingen. Belangrijk daarbij is dat Geert altijd oog heeft voor de 

mens. Veel dossiers hebben zijn bestuurstafel gepasseerd, te veel om 

op te noemen. Gelukkig zijn er van de meeste hoogtepunten foto’s 

gemaakt. In deze speciale editie van ‘Our Talents and Discoveries’ 

blikken we daarom vooral aan de hand van foto’s terug op de 

diverse hoogtepunten en activiteiten van Geert als decaan van onze 

faculteit.

Bart de Smit, vice-decaan

Dirkje Schinkelshoek, directeur bedrijfsvoering 

Marleen van Dorst, assessor

Voorwoord
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Het bestuur van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 2018/2019
Geert de Snoo (decaan), Marleen van Dorst (assessor),  

Dirkje Schinkelshoek (directeur bedrijfsvoering), Bart de Smit (vice-decaan)



We are Science People

Namens heel SOSZ dank voor de fijne samenwerking de afgelopen 

jaren en heel erg veel succes en plezier in Wageningen!

Dienst SOSZ

Science Onderwijs- en Studentzaken
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Met Geert als decaan is er altijd iets te doen. Vanuit een duidelijke visie is hij is een bron van plannen om het 

onderwijs en onderzoek van de faculteit zichtbaar te maken, mensen met elkaar te verbinden en kwaliteit steeds te 

verbeteren. Het fijne aan het werken voor Geert is dat hij communicatie daarbij een belangrijke rol toekent en serieus 

neemt. Tijdens zijn decanaat zijn we mede daardoor gegroeid tot een afdeling van jonge professionals die elke dag 

met veel plezier en enthousiasme het bestuur, de instituten en de opleidingen van de faculteit ondersteunt. 
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Communicatie & Marketing

Wij hebben met veel plezier met je gewerkt. Aan serieuze en aan 

luchtigere dossiers en aan een variëteit van onderwerpen. Dank voor 

alle steun en je tomeloze support en inzet voor en bij alle events, 

bijeenkomsten, communicatie in tijden van crises, ontwikkeling 

van wetenschapscommunicatie, websites, contacten met alumni, 

crowfunding- en outreachactiviteiten etc etc etc. 

Marjolein, Dennis, Bryce, Hilde, Milou, Jeroen,  

Charlotte, Rianne, Iris, en Annette

Bij jou ook wel bekend als “de mannen van Gert-Jan”. Bereid om waar 

nodig de handen uit de mouwen te steken om er voor te zorgen dat 

iedereen binnen de faculteit zijn/haar werk kan doen. Zonder dat je het 

in de gaten had, heb je dagelijks met deze mensen te maken gehad. Zij 

droegen er onder meer zorg voor het feit dat je kamer schoon was, de 

verlichting brandde, je post op je bureau belandde, de prullenbakken 

werden geleegd en de BHV paraat stond (en nog véél meer). 

Namens de gehele Facilitaire Dienst wensen wij jou heel veel succes in 

je nieuwe loopbaan.

Ton, Kees, Joske, Eric, Anton, Nick, Siva, Frans, Guus, Ruud, André, 

Andreas, Nico, Wil, Frank, Sylvia, Stefan, Xander

Facilitaire dienst

7

Pe
op

le



Een advies, een afspraak, een verknutselde USB-stick, zelfs een tosti en bovenal een werkende koffieautomaat: het 

faculteitsbureau regelt het allemaal. Samen zorgen we voor de bestuurlijke ondersteuning van het faculteitsbestuur 

(met onze decaan als favoriet). We staan het bestuur met raad en daad bij. We plannen, organiseren, adviseren, 

signaleren, schrijven, vertalen, monitoren etc. We onderhouden nauwe contacten met interne en externe partners tot 

aan China en Wageningen toe. Gelukkig, zo blijven we toch nog een beetje in contact ;-) 

Faculteitsbureau

Geert, wij willen jou hartelijk danken voor de fijne en leerzame 

samenwerking. Alle goeds en veel succes in je nieuwe baan!

Carey, Johan, Liselore, Marjoleine, Wilco en Yun

Wanneer de decaan zelf dit team “het kloppend hart van de faculteit” 

noemt zal het wel waar zijn. Marjolein is hoofd van het team en 

ondersteunt de decaan in zijn ambities op onderzoekgebied, met 

name bij het initiëren en vormgeven van nieuwe samenwerkingen 

tussen instituten en met andere partijen in Leiden, de provincie Zuid-

Holland, landelijk en internationaal. 

Margriet en Monica vormen het Graduate school of Science 

bureau (GSO). Ze bewaken alle administratieve processen rond 

het promotietraject en de registratie daarvan in de onvolprezen 

Converis-GSM portal. Ze zijn de steun en toeverlaat van de decaan 

maar ook van de promovendi en hun supervisors. Monica is ook onze 

vooruitgeschoven post bij het universitaire opleidingsprogramma voor 

de promovendi. 

Ron ondersteunt als secretaris academische zaken de decaan bij 

de processen rond het benoemingen van het wetenschappelijk 

personeel. Hij is verder secretaris van de facultaire commissie voor de 

wetenschapsbeoefening (WECO).

Marjolein, Ron, Margriet en Monica

Academische Zaken
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Wij geven je graag een overzicht van alle HR successen en ambities waarbij we nauw hebben samengewerkt, 

gediscussieerd, overdacht, geanalyseerd en verwonderd. Namens het hele HR team hartelijk bedankt voor de 

samenwerking. We wensen je een hele mooie toekomst in Wageningen met veel interessante uitdagingen & a lot of 

happy people!

Valerie, Guido, Emiel, Marieke, Nienke, Eveline, Annette en Kick
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Personeel & Organisatie
F&P rekent, denkt en leeft met je mee! 

Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen en heel veel succes bij het NIOO-KNAW!, Geert!

Frank, Bart, Ingrid, Marcel, Yolanda, Mariola, Johan, Soufia, Michel, Rita, Sjoerd en Marjanne 

Financiën
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Geert had als decaan een heldere ambitie voor  onze faculteit. Ten tijde 

van het 200-jarig bestaan kwam dat tot uiting in We are science. Maar 

Geert zijn ambitie strekte verder. Hij wilde ook een gezamenlijke visie 

op de huisvesting, voor het heden maar vooral ook voor de toekomst. 

Een nieuw gebouw met alle instituten onder één dak. Die ambitie leidde 

na de afronding van de eerste fase van de nieuwbouw tot het ontstaan 

van de afdeling huisvesting voor de faculteit. Een gesprekspartner voor 

alle instituten, ondersteunende diensten en voor Vastgoed. 

In de stuurgroep voor de 2e fase nieuwbouw wordt nauw 

samengewerkt om alle ambities voor hoogstaande voorzieningen 

voor de toekomst te realiseren. Soepel schakelend van strategisch 

naar ruimtelijk niveau was Geert een sterke speler die we node zullen 

missen. 

Tessel, Leon en Petra

Huisvesting

Oud-bestuursleden

Edgar  
Groenen 

Ik vond het fantastisch met je samen 

te werken, je te zien groeien en horen 

bloeien als bestuurder die in hart en 

nieren een wetenschapper bleef. Je 

verdient je “trotsboekje”. Gemakkelijk is 

het niet als decaan, er is altijd wat, maar 

je wekte (ook op de fiets) de indruk dat 

het lukte je voornemen “er ook van te 

genieten” waar te maken.  Ik wens je in 

die zin een succesvol vervolg als weten-

schapbestuurder. Het ga je goed.

Rob  
van Wijk 

Geert en ik begonnen samen aan onze 

termijn in het Faculteitsbestuur in sep-

tember 2012. Koningin Beatrix was onze 

monarch, Paul van der Heijden onze 

rector, 1600 bachelor- en 1000 masterstu-

denten liepen rond op de faculteit, en we 

hadden kantoor in de doodlopende gang 

van de oudbouw. Veel is er veranderd. 

Maar niet Geert. Hij vraagt nog steeds 

door. Hij lacht nog steeds plots, gevolgd 

door ‘zo is het’. Hij neemt nog steeds 

iedereen serieus. Veel van geleerd!

Gert-Jan
van Helden

In 500 woorden had ik een analyse 

gemaakt van jou als succesvolle manager. 

Een analyse waarmee jou niet alleen 

recht wordt gedaan maar waarmee  

anderen, bijvoorbeeld toekomstige 

bestuurders, hun voordeel zouden kun-

nen doen. Helaas is het format van dit 

boekje dat er niet meer dan 80 woorden 

mogen worden benut. Veel te kort om 

iets zinnigs te zeggen en te lang om je te 

bedanken en succes toe te wensen in je 

volgende uitdaging. Dit waren mijn 80 

woorden.
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Anne  
Hommelberg
Assessor 2014/2015

Als ik Geert in mijn jaar als assessor 

ooit chagrijnig heb gezien, dan kan ik 

me dat niet meer herinneren. Ik herin-

ner me alleen maar een altijd lachende, 

vrolijke man, die zo hard mogelijk riep 

dat de assessor ook een volwaardig lid 

was van het bestuur. Geert, ik heb een 

geweldige tijd met je meegemaakt. Ik 

hoop dat je nieuwe functie je net zoveel 

plezier brengt als de afgelopen jaren bij 

deze mooie faculteit.

Rembrandt  
Donkersloot
Assessor 2013/2014

Bij mijn tweede sollicitatiegesprek 

ontmoette ik jou voor het eerst. Met jou 

aan tafel werden de vragen kritischer. 

Dit was een man om rekening mee te 

houden! Dat jaar daarop leerde ik dat 

meerdere personen deze mening deelden. 

Hoe hoog de gemoederen ook opliepen, 

jij wist altijd de rust te bewaren. Wellicht 

is dit de eigenschap die je tot een geliefde 

decaan heeft gemaakt. Ik weet dan ook 

zeker dat je zult slagen bij het Nederlands 

Instituut voor Ecologie! 

Marieke 
Vinkenoog  
Assessor 2015/2016

Onze samenwerking in het bestuur heb 

ik vanaf dag één als waardevol en prettig 

ervaren. Dankzij jouw enthousiasme 

waren de maandagochtendvergaderingen 

niet alleen draaglijk, maar zelfs plezierig! 

Het NIOO mag zich in zijn handjes 

knijpen met zo’n betrokken en capabele 

directeur. Ik kijk ernaar uit je verhalen te 

horen tijdens bijvoorbeeld de Nieuwjaars 

high tea, waarvan je voortaan optimaal 

kan meegenieten, zonder verplichte lunch 

van tevoren. Tot snel, en vergeet niet onze 

missie om de walvissen te redden!

Bernice  
Dekker
Assessor 2017/2018

Één van de vragen van Geert die hij mij 

stelde en mij het meest bijgebleven is, is 

wat je nalatenschap is aan het einde van 

je termijn. In mijn beleving had Geert 

altijd een duidelijke visie, waar hij zich 

ook enorm voor wilde inzetten. Ik hoop 

dat Geert vol tevredenheid terug kan 

kijken op zijn FWN bestuurdersperiode, 

en dat hij hetgeen wat hij wilde bereiken 

heeft kunnen bereiken.

Maxim
Allaart
Assessor 2016/2017

Terugkijkend op mijn assessorjaar ben 

ik nog steeds enorm dankbaar voor jouw 

hulp en volle vertrouwen in mij. Ook de 

manier waarop je altijd voorbereid was 

op vergaderingen, vragen van collega’s 

of studenten en de meest uiteenlopende 

gespreksonderwerpen aan de assessor-

tafel, ondanks de extreem volgeplande 

decaan-agenda, zal ik niet snel vergeten. 

Het zal voor de mensen bij het NIOO een 

genot zijn om met je te gaan werken. Veel 

succes en vooral plezier!

Marleen
van Dorst  
Assessor 2018/2019

Afgelopen jaar heb ik meermaals vol 

bewondering gekeken naar jouw manier 

van werken en met name jouw manier 

samenwerken. Mede dankzij jou was 

mijn assessorjaar zo’n leerzame ervaring. 

Ik wil je dan ook enorm bedanken voor 

je betrokkenheid, interesse, kennis en 

ideeën die deze samenwerking voor 

mij zo waardevol hebben gemaakt. Alle 

succes en plezier gewenst bij de nieuwe 

uitdaging in Wageningen!
15
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Van agrarisch natuurbeheer tot leeuwenpopulatiedynamiek in Afrika: 

Geerts eigen wetenschappelijke werk is zonder meer indrukwekkend. 

Maar als decaan werkte hij niet meer alleen aan zijn eigen vakgebied, 

andere bètawetenschappen profiteerden nu mee van zijn bestuurlijke 

inspanningen. Een bloemlezing. 

SRON
De Utrechtse huisvesting van ruimteonderzoeksinstituut SRON naderde het einde van 

haar levensduur. Een geplande verhuizing naar Amsterdam werd afgeblazen. Waar kon 

een Nederlands topinstituut in dit vakgebied zich dan het beste vestigen? In Zuid-Holland 

natuurlijk! 

Drie partijen streden om de Utrechtse SRON-locatie binnen te halen. Ze schreven uitgebreide 

bidbooks en ontvingen delegaties om hun locatie zo goed mogelijk voor de dag te laten komen. 

Bij het Leids-Delftse voorstel waren vele bestuurders van beide universiteiten betrokken, maar 

ook de twee gemeenten, de provincie, TNO, ESTA ESTEC en de regionale industrie. 

Deed de locatie van het Leidse Bio Science Park de rest? Feit is dat NWO eind 2017 

bekendmaakte dat in 2021 SRON naar Zuid-Holland verhuist. De nieuwbouw is inmiddels 

begonnen.
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Geert is science Highlights

Han de Winde
Het is goed dat wij in de -bijna- zes jaar 

dat we samen voor de faculteit op de bres 

stonden veel met elkaar hebben gespro-

ken. Over de faculteit natuurlijk, over de 

universiteit, over onderwijs, onderzoek, 

nieuwbouw, sectorplannen, het landelijk 

speelveld. Maar zeker ook over wat ons 

beweegt en bezig houdt. Nu heb ik hier 

aan de voorgeschreven 80 woorden ge- 

noeg om nog eens van harte ‘dank je wel!’ 

te zeggen. En Wageningen is niet ver weg 

natuurlijk!
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Leiden Science  
Family Day
‘Maar wat doen jullie nu eigenlijk de hele dag?’ Voor 

iedereen die geen abonnement heeft op Nature of  

Science, organiseert de Faculteit der Wiskunde en 

Natuurwetenschappen sinds 2018 de Leiden Science 

Family Day.

Op de Family Day opent de faculteit haar deuren voor familie, 

vrienden en andere geïnteresseerden en geeft een inkijkje in haar 

wetenschapsbedrijf. Topwetenschappers geven er lezingen, maar 

ook studenten vertellen er over hun afstudeeronderzoek. En er 

zijn informatiestands, demonstraties en doe-activiteiten. Tot slot 

worden bezoekers uitgenodigd deel te nemen aan de verschillende 

rondleidingen, langs labs, faciliteiten, en andere indrukwekkende 

technische voorzieningen in de Gorlaeus nieuwbouw.  

Op de eerste editie op 6 oktober 2018 kwamen ruim 700 bezoekers af, 

onder wie 350 kinderen.
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Vrienden, collega’s of huisgenoten lopen tijdens de Leiden Science Run 

in estafette een afstand van 4,44 kilometer op het Bio Science Park in 

Leiden. Een bijzondere afstand, die alles te maken heeft met het 444-jarig 

bestaan van de Universiteit Leiden in 2019. 

Bij eerdere edities van de Science Run bedroeg de afstand 5 kilometer. 

De eerste editie van het evenement vond plaats in 2015; het jubileumjaar 

van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Vijftig teams 

van vier personen renden toen voor het goede doel. Vanaf 2017 keerde de 

Science Run terug als jaarlijks evenement, met een recordopbrengst van 

ruim 10.000 euro in 2018 als voorlopig hoogtepunt. 

Studenten en staf van de faculteit rennen eenmaal per jaar 

een stevig rondje over het Bio Science Park voor een goed 

doel: vluchtelingstudentenorganisatie UAF. In 2019 vindt 

de vierde editie van de Leiden Science Run plaats, met 

onder de deelnemers meer en meer buren en collega’s van 

andere faculteiten.

Leiden Science Run 
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Nieuwbouw
Energiezuinig, wit, state-of-the-art, groot, 

imposant. De nieuwe huisvesting van de faculteit 

maakt indruk.

Aan de gevels van de oude Gorlaeuslaboratoria bloeiden naar 
verluidt in december al de krokussen, zoveel warmte lekte er 
uit het gebouw. Ook aan andere gebruikerseisen voldeden de 
ruimtes van het oude hoofdgebouw niet meer. Reden voor een 
ambitieus nieuwbouwproject: het nieuwe Gorlaeus Gebouw. 
In 2016 betrokken gebruikers de eerste fase. Een kleine, natte 
tegenslag hield de voortgang niet tegen, daar kwam zelfs Carel 
Stolker eigenhandig voor zorgen. De uitbreiding van het gebouw 
richting de bekende schotel gaat binnenkort van start.
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Met het toevoegen van Geert’s naam op de fameuze 

facultaire hamer in 2014 rees onherroepelijk ook de vraag: 

‘Hoe oud zijn wij eigenlijk?’ Experts werden geraadpleegd, 

archieven doorgespit en het antwoord was: bijna 200 jaar! 

Op 2 augustus 1815 ondertekenende Koning Willem I het 

‘organiek besluit’ waarmee het bestaan van de faculteit 

een feit werd.

De 200ste verjaardag van de faculteit is het hele academische jaar 2015-

2016 uitgebreid gevierd. Onder het motto ‘We are Science’ en met als doel 

het versterken van onze community, het vergroten van de zichtbaarheid 

van ons onderwijs en onderzoek en het centraal stellen van onze 

medewerkers, studenten en alumni, is een breed scala aan evenementen 

georganiseerd. Van de eerste editie van de Leiden Science Run, tot aan een 

gala voor de hele faculteit en een wetenschappelijk symposium. 

Het vieren van successen en mijlpalen en de schijnwerpers zetten op 

de community vinden we inmiddels ‘gewoon’, maar hebben we toch 

echt te danken aan Geert en zijn ‘missie’ om mensen te verbinden via 

de (wetenschappelijke) inhoud en ook door leuke en ‘vrolijke dingen’ te 

organiseren. 

200 jaar Leiden Science
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Instituten Leids Instituut voor 
Onderzoek in de Natuurkunde

28

Sterrewacht Leiden

Europa is één van de manen van Jupiter. Dit 

hemellichaam is kleiner dan onze eigen maan en 

bestaat uit silicaat rotsen en heeft een ijskorst. De kern 

bestaat vermoedelijk uit ijzer en nikkel en de zeer 

dunne atmosfeer bevat voornamelijk zuurstof. De zeer 

zichtbare strepen zijn hoogstwaarschijnlijk ontstaan 

door erupties van warm ijs uit de warmere onderlagen.

Is er leven op Europa? 
Kies uit:  ooit - nu wel - af en toe - niet lang meer - bijna 

niet meer - zou kunnen - is aan het ontstaan - nee

De Leidse Natuurkunde (LION) kent vier onderzoeks-

zwaartepunten: (1) Cosmology, (2) Physics of Life, (3) 

Soft (active) Matter, (4) Quantum Matter.

 

Welk plaatje hoort bij welk zwaartepunt ?

a

a

c

b

d

Antwoord: a Quantum Matter: Fourier-kaart van de geleiding aan het oppervlak van een hoge Tc supergeleider; b Soft Matter: Self-assembled silica 
deeltjes met ‘DNA lijm’; c Physics of Life: 3D structuur van een draadvormig eiwit in een menselijke cel; d Cosmology: Filamenten in het kosmisch 
web

Antwoord:  Neem voor de laatste inzichten over buitenaards leven contact op met Sterrewacht Leiden, +31 (0)71 527 5737 29
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Mathematisch Instituut

Sinds 2005 biedt het ALGANT-consortium een driejarig 

PhD-programma en een tweejarige masteropleiding op 

het gebied van wiskunde.

Verklaar het acroniem ALGANT. Hoeveel 
partners werken samen in ALGANT en op 
hoeveel continenten zijn die gevestigd?

Leiden Institute of  
Advanced Computer Science

De ‘Nobelprijs’ voor de Informatica is de Turing Award, 

genoemd naar Alan Turing, een Britse wiskundige, 

computerpionier en informaticus, mathematisch bioloog 

en logicus. 

Is er een Leidse student die deze prijs 
gewonnen heeft?

Antwoord: ALgebra, Geometry And Number Theory. 10  en 4. Antwoord:  ja, Edsgar Dijkstra 31
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Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek

Tijdens de facultaire opening van het academisch 

jaar 2017-2018 kwam de keynote van Marc Koper, 

hoogleraar katalyse en oppervlaktechemie. Zijn keynote 

ging over ‘renewable energy, energie uit waterstof. Dit 

idee is ouder dan we denken.

Welke schrijver schreef er in 1875 al over 
en hoe heet het boek?

Leiden Academic Centre  
for Drug Research

In de cell observatory zijn veel high-end microscopen te 

vinden. En in Thomas Hankemeiers Metabolomics lab 

staan veel massaspectrometers.

Hoeveel high-end microscopen en 
massaspectrometers kan je daar vinden?

Antwoord: Jules Verne, The Mysterious Island Antwoord: 42 & 26 33

In
st

itu
te

s



34

Instituut Biologie Leiden

Mensen gaan relaties niet alleen aan op basis van 

uiterlijk maar ook op andere kenmerken als intelligentie 

en gedrag.

Hoe is recentelijk aangetoond dat dit ook 
geldt voor dieren?

Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden

Dit is een makkelijke vraag, want je hebt deze faciliteit 

immers zelf geopend. 

Hoeveel slootjes heeft het Levend Lab?

Antwoord: door experimenten (van Carel ten Cate) aan Grasparkieten, die voorkeur geven aan intelligente mannetjes en de mooie mannetjes links 
laten liggen; Chen et al. 2019, Science 363: 166-167. doi: 10.1126/science.aau8181Science 2019

Antwoord:  Het Levend Lab telt 36 of 38 sloten als je de randen meetelt 35
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Arbainsyah
 
The impact of Sustainable 
Forest Management on 
plant and bird diversity in 
East Kalimantan,  
Indonesia 
‘My main conclusion is that, 

although selectively logged 

forest sites were still high in tree 

species richness, tree densities are 

affected by selective logging. In 

the long run, selective logging will 

affect the presence or  absence 

of tree species and/or genera 

because different tree species fulfil 

different functional types.’  

Achmad Adhitya

Biophysical feedbacks 
between seagrasses and 
hydrodynamics in relation 
to grazing, water quality 
and spatial heterogeneity: 
consequences for sediment 
stability and seston trapping
‘This PhD thesis presents find-

ings that elucidate the funda-

mental processes of seagrass–hy-

drodynamics interactions, which 

impact ecological processes such

as patch and gap dynamics and 

advective porewater exchange.’

Krijn Trimbos

Genetic patterns of Black-
tailed Godwit populations 
and their implications for 
conservation
‘The aim of this thesis was to 

investigate long term population 

dynamic processes in Black-tailed 

Godwit populations resulting 

from habitat fragmentation on 

three different spatial scales by 

using genetics. We demonstrated 

that egg shell membranes provide 

a good alternative DNA source for

population genetic studies 

compared to blood samples.’

6 december 2016 7 december 2016 5 november 2013

Rachmat Suba 

Impact of land use changes 
on the human-elephant 
conflict
‘My PhD covers the impact of 

land use changes on human-el-

ephant conflicts (HECs), the 

feeding ecology and movements 

of the Bornean elephant (Elephas 

maximus borneensis) in North 

Kalimantan, Indonesia.’

Girma Genbere 

Ecology of the Ethiopi-
an wolf (Canis simensis 
Rüppell 1835) in a changing 
landscape: Human carnivore 
interactions in Afroalpine 
ecosystems of Ethiopia
‘Ethiopian wolves are endangered 

diurnal Afroalpine rodent hunt-

ers. I investigated the interaction 

between wolves, rodents and 

human land use in Borena Sayint 

National Park (BSNP), Abune 

Yosef and Aboi Gara in Ethiopia. 

I applied scat analysis, interview, 

questionnaire and rodent-trap-

ping survey methods.’

Jeroen Admiraal
 
The tension between nature 
conservation and econom-
ic valuation of ecosystem 
services
‘The general topic of this thesis 

is how a strong focus on nature 

conservation can be maintained 

in a situation where economic 

valuation of nature has become a 

dominant but troubled approach 

in the governance and manage-

ment of the environment. ‘

Patrik Henriksson
 
Evaluating European im-
ports of Asian aquaculture 
products using statistically 
supported Life Cycle Assess-
ments
‘Our new advancements are 

applicable for many real-world 

problems, like the vehicle routing 

problem where we want to 

minimise the costs in the delivery 

service or calculate the quickest 

route for an ambulance.’

 

1 juni 2017 5 september 2017 1 december 2016 12 november 2015

Geert is Science Promovendi

Krijn Trimbos

Genetic patterns of 
Black-tailed Godwit 
populations and 
their implications for 
conservation
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Stefano Cucurachi

Impact assessment model-
ling of matter-less stressors 
in the context of Life Cycle 
Assessment
‘This work of thesis deals with the 

complete modelling of stressors 

that are not related to the standard 

extraction/emission pattern, thus 

that do not relate to the extraction 

of a certain quantity of matter or 

to the emission of matter to the 

environment.These stressors may 

be defined in this acceptation as 

matter-less.’

21 oktober 2014
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Subodh Upadhyaya

Human-wildlife Interactions 
in Western Terai of Nepal
‘Large carnivores and humans, 

along with their livestock, have 

co-existed for thousands of years. 

However, human population 

growth and an increase in eco-

nomic activities are modifying 

the landscape for large carnivores 

and their prey. I studied the 

interaction between tiger and 

leopard in a human dominated 

landscape around Bardia  

National Park, Nepal.’

1 december 2009 16 april 2019

Laura Bertola 

Genetic diversity in the lion 
(panthera leo (Linnaeus 
1758)) : unravelling the past 
and prospects for the future
‘Insights into the spatial distribu-

tion of genetic diversity contrib-

ute to the understanding of

evoluti onary histories which 

have shaped these patt erns. 

But they also provide us with 

guidelines

on how to eff ecti vely conserve 

this diversity.‘

39
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Francis Lesilau
 
Effectiveness of a LED flash-
light technique in reducing 
livestock depredation by 
lions (Panthera leo) around 
Nairobi National Park, Kenya
‘Our study shows that the LED 

flashlight technique is effective in 

reducing nocturnal livestock pre-

dation at bomas by lions. Long 

term studies on the effects as well 

as expansion of this technique 

into other communities around 

NNP are recommended.’
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en de natuur die daarbij hoort. Laten 

we daarop inspelen, aan de gedragskant 

is nog veel te winnen.’ Bescherming 

van natuur verbinden met duurzame 

landbouw, concludeert De Snoo, 

levert winst op voor natuur, milieu én 

landbouw.

Twee jaar later had Thomas 

Hankemeier, hoogleraar Analytische 

biowetenschappen, een hoopvolle 

boodschap voor het publiek in de 

Pieterskerk: mogelijk kunnen we in 

de nabije toekomst aan iemands bloed 

aflezen of diegene later dementie zal 

krijgen, waardoor ook de bestrijding 

van de ziekte wellicht weer een stapje 

dichterbij komt.

Spinozapremies
Ook op andere plekken vielen Leidse 

bètawetenschappers eerbetoon ten 

deel. Het meest in het oog springende 

hierbij zijn NWO’s Spinozapremies, de 

‘Nederlandse Nobelprijs’. Die ging maar 

liefst negen keer naar een Wiskunde 

Dieslezingen 
‘Geef de natuur op het boerenland meer 

ruimte en laat je verrassen.’ Daarvoor pleitte 

Geert de Snoo in zijn diesoratie voor de 

Universiteit Leiden op 8 februari 2016.

Agrarische gebieden zijn alleen al belangrijk 

voor de Nederlandse natuur doordat ze zo’n 

groot deel van het landoppervlak uitmaken, 

aldus De Snoo. 

‘We hebben mooi Leids onderzoek gedaan, 

onder meer met psychologen, dat laat zien 

dat boeren trots willen zijn op hun bedrijf 

Science in de spotlight diesoraties en prijzen

Aad van der Vaart
Voor zijn onderzoek naar Bayesiaanse 

statistiek ontving Aad van der Vaart 

in 2015 een Spinozapremie. Van 

der Vaart werd kort daarna tevens 

wetenschappelijk directeur van het 

Mathematisch Instituut.

Michel Orrit 
Spectroscopie-expert Michel Orrit van 

het natuurkunde-instituut LION ontving 

in 2017 de meest recente Spinozapremie.

Kavliprijs Ewine van 
Dishoeck
De grootste wetenschappelijke 

onderscheiding voor een wetenschapper 

aan de faculteit was in 2018 voor 

Ewine van Dishoeck. De Moleculair 

astrofycia ontving in dat jaar de Noorse 

Kavliprijs. Samen met onder meer haar 

Leidse onderzoeksgroep bracht zij haar 

vakgebied naar de Champions League 

van de sterrenkunde.

en Natuurwetenschappen-onderzoeker, 

waarvan vier keer tijdens Geert’s decanaat.

Xander Tielens
In 2012 ontving astronoom Xander Tielens 

het goede nieuws van NWO. Kersvers 

decaan Geert de Snoo mocht voor het eerst 

mee naar Den Haag voor de uitreiking. 

Dirk Bouwmeester
Twee Leidse hoogleraren ontvingen in 

2014 de Spinozapremie. Experimenteel 

natuurkundige Dirk Bouwmeester was een 

van hen. 41
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Geert is Science bruggen bouwen met het 
buitenland
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Wetenschapsdossiers
We delen graag de resultaten van ons onderzoek en en de inzichten van onze wetenschappers met de 

maatschappij. Dat doen we op een toegankelijke manier via de wetenschapsdossiers.

Wat zijn de duurzame energiebronnen van de toekomst? Hoe ontwikkel je een goedwerkend medicijn? Hoe houden we de planeet 

leefbaar? Wat weten we over het heelal? Hoe halen we het meeste uit veel en complexe data? Welke theorie is er nodig voor een 

supercomputer? En neemt kunstmatige intelligentie binnenkort onze maatschappij over?

Grote vragen, waar onze onderzoekers diepgaand onderzoek naar doen. Ze publiceren erover in wetenschappelijke tijdschriften, en 

zetten zich tegelijk op vele andere manieren in om hun kennis te delen met het grote publiek. De Leidse wetenschapsdossiers dragen 

daar een steentje aan bij. In de veelal interdisciplinaire dossiers presenteert de universiteit een selectie uit het onderzoek waar ze trots 

op is. De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is als onderzoeksintensieve faculteit hofleverancier met maar liefst zeven 

thema’s. 

We are Science Verenigingen

De Leidsche Flesch

Studeren aan onze faculteit is een unieke ervaring 
dankzij de gemoedelijke sfeer die er altijd hangt. 
Deze sfeer bevindt zich tussen zowel studenten als 
docenten.
 

‘Decaan De Snoo, we gaan u missen om al uw 
zorgzaamheid naar alle studenten toe en uw 
oog voor wat onze faculteit kan verbeteren.’

U was in één woord:  BEGAAN

Leidse Biologen Club

De sfeer van de faculteit is altijd open en gezellig, het 
personeel is bekwaam en er is veel persoonlijk contact met de 
studenten. 

‘Decaan De Snoo, we gaan u missen, bedankt voor 
de fijne samenwerking en wij zijn als biologen erg 
enthousiast over uw prachtige nieuwe functie bij het 
NIOO!‘

U was in één woord: HARTELIJK
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 Chemisch Dispuut Leiden

De openheid en betrokkenheid van de mensen bij Faculteit 
W&N maakt het studeren uniek en onvergetelijk!
 

‘Decaan de Snoo, we gaan u missen, uw wijze lessen waren 
een drijfveer om altijd door te zetten en te zoeken naar 
mooie oplossingen.’

U was in één woord: MOTIVEREND

 „Aesculapius”

Bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen studeren 
is een stap zetten richting de toekomst. Je werkt met veel 
verschillende disciplines samen, daar waar vele groten je zijn 
voorgegaan. 

‘Decaan de Snoo, we gaan u missen, u investeerde veel 
tijd in de studenten en studieverenigingen op de faculteit 
en zorgde ervoor dat de belangen en meningen van de 
studenten altijd meegenomen werden in facultaire zaken.’

U was in één woord: RUIMDENKEND

LERU
Eind augustus 2013 vond, op initiatief van Leiden,  in Breda een 
informeel overleg plaats van de decanen van de bèta-faculteiten 
van UvA, UU, Leuven en Leiden met als doel: “Verkennen of het 
nuttig is dat bèta decanen zich in LERU verband verenigingen 
om het bèta geluid meer effectief in Brussel te laten klinken”. 
Een jaar later vond in Leiden de “oprichtingsbijeenkomst” van 
de werkgroep ‘NATU’ plaats. Geert was sinds de oprichting 
voorzitter en gangmaker van de werkgroep. Twee maal per jaar 
is er een bijeenkomst bij één van de actieve Universiteiten en 
worden thema’s besproken zoals “het belang van fundamenteel 
onderzoek in Horizon 2020”, “gezamenlijk gebruik van grote 
research infrastructuur” en “lerarenopleiding bèta-techniek 
vakken in Europees perspectief”. 

47
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S.V. LIFE

Door de open houding en sfeer is studeren aan de Faculteit 
Wiskunde & Natuurwetenschappen heel prettig. Iedereen 
voelt zich er snel thuis! 

‘Decaan De Snoo, we gaan u missen om uw 
meedenkende houding met de studenten en de 
studieverenigingen. LIFE wenst u veel succes en vooral 
plezier met uw nieuwe functie.‘

U was in één woord: MEEDENKEND



Natuurwetenschappelijk
Gezelschap Leiden
Geert, tijdens jouw decanaat bloeide het NGL helemaal 
op. Door de samenwerking met de faculteit groeiden we 
van een klein clubje naar 235 leden. De lezingen van onze 
toponderzoekers trokken daarnaast nog eens honderden 
andere alumni, (oud-)medewerkers en studenten. Tijdens 
de grote publiekslezing met Joost Kok in 2017, toen we 
onze samenwerking officieel hernieuwden, kreeg jij dan ook 
een bedankje van de toenmalige voorzitter, wijlen Mathieu 
Noteborn, voor jouw inzet. En dat was zeker terecht, zonder 
jou hadden we het niet gekund! We wensen je veel succes 
bij NIOO en zien je graag bij een van onze lezingen terug!

RISE

Diversiteit geeft kleur en contrast waardoor het niet alleen een algehele 
verrijking is, maar ook de start om anders kijken. Dit is precies wat we 
nodig hebben om innovatieve wetenschap neer te zetten. Geert de Snoo 
heeft als decaan, ons, twee vrouwelijke wetenschappers binnen de W&N 
faculteit bijeen gebracht. Wij hadden beiden de NWO Aspasia toelage 
ontvangen voor onze wetenschappelijke prestaties. Door de toelages 
samen te voegen, kon het RISE netwerk (Researchers In Science for 
Equality) worden opgericht in 2016. Het netwerk heeft nu 75 leden en is 
de spreekbuis voor de vrouwelijke wetenschappers in de W&N faculteit. 
We zijn enorm blij dat we deze kleurrijke invulling mogen hebben, 
waarbij ook op  strategisch niveau naar ons geluisterd wordt. RISE zal 
doorgaan met deze belangrijke onafhankelijke rol in de faculteit! Geert, 
wij danken je hartelijk dat we de afgelopen 4 jaar zo positief hebben 
samengewerkt en dat je je hard hebt gemaakt om de diversiteit van de 
werknemers zichtbaar te maken.

Prof. dr. Martina Vijver en prof. dr. Miranda van Eck
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Zaaien en oogsten

Terra Dunes: Met het inzaaien van het laatste proefveldje 
ging op 29 juni 2018het nieuwe onderzoeksplatform 
TERRA-Dunes officieel van start. Het experiment heeft 
een fundamenteel wetenschappelijk karakter, maar heeft 
belangrijke toepassingen in bijvoorbeeld herstel van 
natuurkwaliteit.
 
Nieuwe systeemtuin in de Hortus: Met het planten van 
een Amerikaanse Pawpaw opende W&N-decaan Geert 
de Snoo op vrijdag 13 oktober 2017 op feestelijke wijze de 
vernieuwde systeemtuin van de Hortus botanicus Leiden. 
Die laat daarmee weer de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten op het gebied van plantensystematiek zien.

Science & society De boer op
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Scheppen en planten

Nieuwe weg, nieuwe boom: Tijdens de feestelijke opening  
van de vernieuwde Plesmanlaan blikten wethouder Strijk 
en projectmanager Fred Gonlag terug op het project. 
Daarna overhandigden ze De Snoo, Sturkenboom en Flore 
alle drie een schep ter gelegenheid van de succesvolle 
afsluiting van het project. 

LUGO: De officiële openingshandeling van het Leiden 
University Green Office: Geert de Snoo en LUGO-
student-assistent Benthe Koster onthullen een plaquette 
waarop staat dat LUGO deze Japanse boom  in de Hortus 
botanicus heeft geadopteerd.  



Levend Lab

Het Levend Lab is een top-faciliteit, aldus decaan 
Geert de Snoo van de faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden 
tijdens de officiële aftrap van de samenwerking. ‘Het is 
een broedplaats van creatieve ideeën van natuurkunde 
tot ecologie en ecotoxicologie. Er draaien academische 
cursussen en het wordt bezocht door schoolklassen. 
Het heeft een uithangbordfunctie waar we trots op 
zijn.’

Facts & Figures
7 jaar - 84 maanden - 364 weken - 2.555 dagen- 61.320 uren - 3.679.200 minuten - 
220.752.000 seconden

 2.555 dagen decaan

 127.000 decaanmails (minstens)

 10.200 kopjes koffie

 700 gebakjes en petitfourtjes

 700 uur Benen Op Tafel

 350 FB’s

 80 FR-beraden

 280 This Week’s Discoveries

 28 Bètadecanenoverleggen

 56 bestuursberaden

 56 onderzoeksberaden

 63 keer raad van decanen

 28 SCM-overleggen

 14 LERU-bijeenkomsten

 7 Our Talents and Discoveries

 7 wetenschapsdossiers

 1 rode schep

 ∞ missende data

1.09.2012 - 31.8.2019
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