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Biologie in de 21ste eeuw

Rascha Nuijten & Carien Mol (red.)

ISBN 978-90-77024-60-7

NUR 922

Pagina’s 264

Prijs € 16,50

Biologie is overal. Kijk maar om je heen! Overal zijn biologische 
processen aan de gang. De 21ste eeuw wordt de eeuw van de 
biologie genoemd omdat biologische kennis steeds belangrijker 
wordt bij het begrijpen en oplossen van grote maatschappelijke 
problemen. Denk hierbij aan de klimaatveranderingen en het 
verwachte voedselprobleem. Deze en nog vele andere onderwerpen 
komen in dit boek aan bod.
Aan de hoofdstukken is met veel enthousiasme gewerkt. Hopelijk 
krijg je hier iets van mee tijdens het lezen en zul je zien dat er voor 
biologen nog genoeg te doen is deze eeuw! Biologie in de 21ste eeuw is 
het lesboek voor eerstejaarsstudenten biologie en geeft voor de 
geïnteresseerde middelbare scholier inzicht in wat biologie te bieden 
heeft. 

Biologie is overal
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Life Support

Hoe duurzaamheid bijdraagt aan de 

leefbaarheid van de aarde

Celine van Bijsterveldt en Erik Schild (red.)

ISBN 978-90-77024-65-2

NUR 922

Pagina’s 192

Prijs € 16,50

Life Support laat zien hoe duurzaamheid bijdraagt aan de 
leefbaarheid van de aarde en wat de biologie daaraan kan bijdragen. 
Een jaar lang hebben de auteurs vol enthousiasme gewerkt aan dit 
onderwerp. Het boek staat vol met interessante feiten. Wist u 
bijvoorbeeld dat de mens duizenden jaren geleden al een ijstijd 
heeft uitgesteld? Daarnaast komen allerlei fantastische toepassingen 
van biologie in duurzaamheid aan bod. Biologie speelt namelijk niet 
alleen nu een grote rol, als het gaat om bijvoorbeeld alternatieve 
energie, voedsel, ecosystemen en biodiversiteit, maar ook in de 
toekomst lijken de mogelijkheden grenzeloos. Reis met de auteurs 
mee door de tijd en lees hoe de biologie ervoor zorgt dat wij de 
aarde op handen kunnen dragen!
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De grenzen van het leven; daar sta je niet elke dag bij stil. Als 
biologen kijken wij goed om ons heen en we hebben ontdekt dat 
het leven meer grenzen kent dan we aanvankelijk dachten. Sommige 
grenzen zijn minder zichtbaar dan anderen. Het is duidelijk dat 
iedereen geboren wordt en ook overlijdt; daarnaast zijn er nog 
genoeg organismen die elke dag op de rand van het bestaan 
vertoeven. Het grijze gebied tussen leven en niet-leven wordt 
bepaald door evolutionaire selectiedrukken en is voor de 
wetenschap nog een groot raadsel, ook waar het gaat om alledaagse 
dingen als sterfte. De wetenschap zoekt haar eigen grenzen op bij 
het creëren van synthetisch leven en de mensheid drijft de planeet 
misschien wel tot het uiterste in de huidige klimaatverandering.

Grenzen van het leven

Jooske Monster & Anne van Vlimmeren (red.)

ISBN 978-90-77024-73-7

NUR 922

Pagina’s 240

Prijs € 16,50
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Wij zijn de mens, één van de meest invloedrijke diersoorten op 
aarde. Onze arm strekt tot voorbij de randen van continenten en 
het oppervlak van deze planeet. Wij zijn alleen niet de enige 
bewoners. Op deze aardbol leven ontelbaar veel andere organismen. 
Samenwerking is van belang als wij deze planeet willen delen. De 
mens is afhankelijk van de dieren en planten in onze omgeving 
maar dat niet alleen; kleine organismen die met het blote oog niet te 
zien zijn zorgen dat wij in leven blijven, terwijl ook enorme 
klimaatsystemen bijdragen aan ons bestaan. De mens heeft een plek 
in de kringloop van het leven, waardoor de aarde in evenwicht blijft. 
Deze samenwerkingen verlopen alleen niet altijd ideaal. Er ontstaan 
conflicten wanneer mensen onzichtbare biologische grenzen 
overschrijden. Hierdoor wordt de balans op aarde verstoord. Dit 
boek beschrijft de mens als centraal punt in de wereld en de 
samenwerkingen en conflicten die wij hebben met de planeet 
waarop wij leven.

360° Mens

Interacties met het leven om ons heen

Minne Prüst & Tom Roth (red.)

ISBN 978-90-77024-74-4

NUR 922

Pagina’s 224

Prijs € 16,50
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De nieuwe generatie

Een biologische kijk op de toekomst 

van de mens

Wouter Droogers & Rients Visser (red.)

ISBN 978-90-77024-75-1

NUR 922

Pagina’s 264

Prijs € 16,50

De aarde, een prachtig stukje kunst in ons zonnestelsel. Het is een 
plaats vol mogelijkheden, extremen, schoonheden, orde en chaos, 
maar vooral een plek vol van leven. Deze plek vormt een 
thuishaven voor miljoenen organismen, waaronder de mens. Onze 
thuishaven heeft ons vele mogelijkheden geboden tot ontwikkeling, 
maar staat door het succes van de mens onder grote druk. In De 
nieuwe generatie wordt een biologische kijk gegeven op de toekomst 
van de mens. Het boek beschrijft de problemen die de mensheid in 
de toekomst gaat tegenkomen en, nog belangrijker, inventariseert 
hoe we deze problemen kunnen voorkomen of  verhelpen. Het 
boek is onderverdeeld in de vijf  grote thema’s: Voedsel, Milieu, 
Energie, Gezondheid en Ruimte. Hierin worden uiteenlopende 
vraagstukken behandeld, zoals het aankomende voedsel- en 
energietekort, antibioticaresistentie, de verstoring van ecosystemen 
en de vraag of  de mens in staat is om naar Mars te gaan. In elk 
hoofdstuk zal een probleemschets van de huidige situatie worden 
gegeven, waarna er mogelijke oplossingen worden besproken. Bij 
het beschrijven van deze problemen en oplossingen wordt 
gebruikgemaakt van de samenhang die heerst tussen de mens en 
zijn omgeving en wordt de onbetwistbare rol die de biologie hierin 
speelt toegelicht. De mens zal door samenwerking, bewustwording 
en het toepassen van betere technieken de mogelijkheid creëren om 
onze mooie planeet, en daarmee ons eigen voorbestaan, een 
toekomst te bieden.
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Communicatie is één van de belangrijkste componenten van de 
biologie en is terug te vinden in alle kernprocessen van het leven. 
Bijen signaleren de precieze locatie van voedsel aan elkaar en we 
zien scholen vissen synchroon naar links en rechts zwenken bij 
naderende roofdieren. Niet alleen op het niveau van organismen 
vinden we communicatie terug, we komen het tegen op alle 
biologische niveaus. Denk maar eens aan communicatie tussen een 
zenuwcel en een spiercel, of  aan de interactie tussen bacterie en 
gastheer. Planten hebben ingewikkelde symbioses met schimmels, 
daar moet haast wel communicatie aan te pas komen. Ecosystemen 
communiceren met organismen en misschien ook wel onderling. 
Maar wat zijn dan de vereiste componenten? Moet een bericht altijd 
met intentie verzonden worden?  
Is communicatie meer dan alleen actie-reactie? Deze vragen zullen 
beantwoord worden vanuit zes verschillende biologische thema’s. 
Aan de hand van vele voorbeelden uit de biologie wordt er gezocht 
naar verschillende definities van communicatie die toepasbaar zijn 
in deze uiteenlopende velden. Na het lezen van dit boek zal 
duidelijk zijn dat we zonder communicatie niet zouden bestaan!

Een wereld vol signalen

Communicatie in de biologie

Jelyn Gerkema & 

Merel van Luyk (red.)

ISBN 978-90-77024-76-8

NUR 922

Pagina’s 256

Prijs € 16,50
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Symbiose is een langdurige interactie tussen twee soorten. Deze 
universeel voorkomende relatie omvat meer dan de bloemetjes en 
de bijtjes of  de vlooien van je hond. Het gaat om de sleutel tot 
complex meercellig leven, de kolonisatie van het land en de 
totstandkoming van onze biosfeer. Daarnaast maakt symbiose 
geavanceerde technieken zoals DNA-modificatie mogelijk. 
Symbiose is overal. Toch wordt de rol van symbiose tot op heden 
onderschat, met name in de evolutionaire geschiedenis, het 
ecosysteem aarde en de biotechnologie. Daarom wijden de auteurs 
dit boek aan de rol van symbiose op deze drie terreinen. Zij hopen 
inzicht te bieden in de diversiteit en complexiteit van symbiotische 
interacties, waardoor we deze beter leren begrijpen, waarderen en 
beschermen.

De kunst van het samenleven

Een kijk op de werking en diversiteit  

van symbiose 

Kees Blijleven & 

Willemijn Koppelaars (red.)

ISBN 978-90-77024-77-5

NUR 922

Pagina’s 256

Prijs € 16,50
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Alles in onze wereld is met elkaar verbonden. Netwerken zijn 
overal. In de biologie vinden vele indrukwekkende interacties plaats: 
van organen die samen het menselijk lichaam draaiende houden tot 
natuurgebieden die een woonplaats vormen voor talloze dieren. 
Daarnaast staan we in verbinding met onze familie, vrienden en 
uiteindelijk ook de hele wereld. Netwerken bevinden zich dus niet 
alleen in ons, maar zelf  zijn we ook een schakel. Bovendien 
beïnvloeden wij als mens verbindingen in de natuur. Dit zien we 
bijvoorbeeld terug in onze rol bij de opwarming van de aarde. Maar 
wat gebeurt er als een biologisch netwerk wordt verstoord? En hoe 
veerkrachtig is de natuur? Willen we alles om ons heen begrijpen, 
dan is het van groot belang dat we de dynamiek van natuurlijke 
netwerken doorgronden.

Natuurlijke netwerken

De rol van de mens in verbinding, 

verstoring en veerkracht

Loes Huibers & 

Wouter Kelderman (red.)

ISBN 978-90-77024-16-4

NUR 922

Pagina’s 204

Prijs € 17,50
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