Dertig jaar
huisstofmijt-onderzoek van
Annelies van Bronswijk beloond
Nederland heeft weer een lg Nobelprijswinnaar (lg staat voor lgnobel: onwaardig,
eerloos). Professor Annelies van Bronswijk,
verbonden aan de Technische Universiteit
Eindhoven, won de Biologieprijs voor ' het
inventariseren van alle mijten, insecten,
spinnen, pseudo-schorpioenen, kreeftachti gen, bacteriën, algen, varens en schimmels
met wie wij elke nacht ons bed delen'. Zij
ontving de prijs op donderdag 4 oktober
2007 op de Harvard University in Cam-

mensen eerst aan het lachen maken en
daarna aan het denken zetten . De alternatieve Nobelprijzen werden dit jaar voor
de l ?e keer uitgereikt. De lg Nobelprijzen
worden georganiseerd door de Amerikaanse
organisatie lmprobable Research die ook
het wetenschappelijke humor tijdschrift
Annals of lmprobable Research uitgeeft.
Marc Abrahams, uitvinder van de lg Nobel
prijs, is ceremoniemeester van de uitreiking.

bridge, Massachusetts (USA).

Professor Van Bronswijk (1946) begon
eind jaren '60 van de vorige eeuw met het
onderzoeken van huisstof, en toonde in
de loop van haar jaren lage studie aan dat

De lg Nobel prijzen worden uitgereikt aan
wetenschappers die met hun onderzoek

Annelies van Bronswijk

de natuur niet ophoudt bij de deurmat en
de vensterbank: "Wij slapen nooit alleen"
sprak de kersversie lg Nobelprijswinnaar
het enthousiaste publiek toe. "Ook ons
huis en met name ons bed , is een ecosysteem dat net zo divers en gecompliceerd
is als dat van , bijvoorbeeld, sloot en plas."
Professor Van Bronswijk is de vijfde Nederlander die een lg Nobelprijs won. Andre
Geim (natuurkunde 2000), Pek van Andel
c.s. (geneeskunde 2000), Kees Moeliker
(biologie 2003) en Bart Knol & Ruurd de
Jong (2006) gingen haar voor. #

Muizen en wormen

saneren uiterwaarden

Wijnhaven promoveerde onlangs aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij

zo giftig was dat de modder als chemisch
afval moest worden behandeld . Tegen de

heeft vier jaar lang muizenpopulaties in de

opslag van vervuild uiterwaardenslib lopen

kwaad kan , volgens de bioloog. Alleen in

uiterwaarden gevolgd. Hij zag het grootste
deel van het mu izenvalk elk voorjaar verdrinken in een hoogwaterperiode. Maar hij

nog steeds beroepsprocedures van onder

zanderige bovenlagen van terreinen die
nooit overstromen is afgraven nog aan te

heeft ook vastgesteld dat de rol van kleine
gravers substantieel is voor het vrijwel kosteloos afvoeren van gif uit de uiterwaarden .

Afval
Tot ver in de jaren zeventig waren rivieren

meer verontruste omwonenden.

de zware metalen wel aanwezig, maar zo
sterk verdund dat het nauwelijks meer

bevelen, stelt Wijnhoven .

Rivier
Heuveltjes

Wijnhoven stelt nu dat gifconcentraties
door het gegraaf van muizen , mollen en
wormen zo sterk zijn verdund , dat afgraven

Om de kleine gravers hun werk te laten
doen is het volgens Wijnhoven belangrijk

helemaal niet meer nodig is. De beestjes
brengen de verontreinigde grond aan de

dat er voldoende bosschages en heuveltjes
in de uiterwaarden zijn te vinden . Muizen

een soort open riolen boordevol industrieel
afval. Tegenwoordig zijn Maas, Rijn en
Waal veel schoner, maar in de uiterwaar-

oppervlakte en de rivier voert de vervuilde

kunnen daar een veil ig heenkomen zoeken

deeltjes af naar zee. Over ongeveer tien
jaar is de giftige bovenste laag van het slib

bij hoogwater, want het duurt elk jaar heel

den lag sindsdien een dikke laag slib, die

verdwenen . In diepere aardlagen blijven
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lang voor de muizen weer terugkeren na
een overstroming. ·

