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Veel mensen hebben geen positief beeld van schimmels. Ze zien 
de organismen vooral als ziekteverwekkers en houden de orga-
nismen daarom graag op afstand of bestrijden ze. Alleen in de 

vorm van paddenstoelen kunnen schimmels vaak rekenen op waarde-
ring, of als gist voor het maken van brood of alcohol. 
Toch beginnen schimmels langzamerhand een bredere en positievere 
waardering te krijgen. Niet in de laatste plaats door het boek Verweven 
leven dat in 2020 in Nederland uitkwam en inmiddels zijn achtste druk 
beleeft. De Britse bioloog en schrijver Merlin Sheldrake – die ook is 
verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam via de Society of the 
Protection of Underground Networks – onthult hierin hun grotendeels 
onzichtbare wereld en vertelt onder andere over de talloze allianties die 
de schimmels via hun myceliumdraden aangaan met andere organis-
men, dikwijls met wederzijds voordeel. Ze leven vaak in symbiose met 
algen, bacteriën, planten en bomen en zijn ontzettend belangrijk bij het 
recyclen van organische stoffen. Sheldrake vertelt het prachtig in zijn 
boek en onderbouwt zijn duizelingwekkende verhalen uitvoerig met 
wetenschappelijke literatuur en verwijzingen (bijna een derde van het 
boek).

LOF
Wereldwijd oogstte Sheldrake veel lof en prijzen 
met zijn boek. Op 10 november werd hij ook in 
Nederland gelauwerd. Op Kasteel Groeneveld in 
Baarn mocht hij de Groeneveldprijs in ontvangst 
nemen, waaraan een geldbedrag van 5.000 euro is 
gekoppeld. ‘Sheldrake heeft ons de ogen geopend 
voor de ongeacht grote betekenis van schimmels. Zijn werk laat ons 
op een andere manier kijken naar onze planeet’, aldus de stichting 
Groeneveld die de prijs uitreikte en het debat over natuur en landschap 
wil bevorderen.
‘Schimmels zijn de iconen van het symbiotische leven’, zegt Shel-
drake tijdens een interview bij uitgeverij Atlas, voorafgaand aan die 
prijsuitreiking. ‘Alle organismen zijn tot op zekere hoogte verbonden 
met andere organismen. Wij delen hier bijvoorbeeld dezelfde lucht, in 
onze darmen huizen vele micro-organismen die ons eten verteren’, 
memoreert Sheldrake die net een sinaasappel heeft verorberd. ‘Maar 
schimmels zijn nog directer verbonden met andere organismen. Zij 

‘WE MOETEN TOE NAAR EEN 
MYCOLOGISCHE LANDBOUW’

Bioloog Merlin Sheldrake ziet schimmels als iconen van symbiose

DOOR ASTRID SMIT

Merlin Sheldrake, de auteur van het 
succesvolle boek Verweven Leven, ontving 10 
november de Groeneveldprijs. ‘Schimmels 
zijn de iconen van het symbiotische leven op 
aarde.’ 

Bioloog Merlin Sheldrake: ‘Schimmels houden de bodem bijeen, ze functioneren als een soort lijm’.
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zijn als het ware levende netwerken.’ En met die netwerken zou men 
meer rekeningen moeten houden, vindt hij, want ze zijn van essentieel 
belang voor andere organismen. ‘Vaak zien wij planten als autonome 
individuen. Maar planten leven onder andere intensief samen met 
schimmels in de bodem, de mycorrhiza’s.’ De schimmels profiteren van 
de suikers die planten maken met behulp van zonlicht, en de planten 
van de voedingsstoffen – zoals stikstof, fosfor en water – die de schim-
mels beschikbaar maken doordat ze organisch materiaal afbreken. 
‘Bovendien houden schimmels de bodem bijeen, ze functioneren als 
een soort lijm. Zonder die schimmels zou de humus uit de bodem weg-
spoelen’, zegt Sheldrake. En dat gebeurt dan ook dikwijls in de huidige 
gangbare landbouw. De intensieve grondbewerking die daarbij hoort, is 
niet bevorderlijk voor het schimmelleven. ‘Ik denk dat de landbouw zijn 
destructieve methodes moet veranderen en hiertoe zo langzamerhand 
ook wordt gedwongen, want overal in de wereld raken de landbouw-
gronden op deze manier uitgeput.’ Op de vraag hoe die landbouw er dan 
uit zou moeten zien, antwoordt Sheldrake: ‘We moeten onder andere 
toe naar een mycologisch geïnformeerde landbouw, een landbouw 
die de gunstige werking van schimmels erkent en stimuleert. Boeren 
zouden bijvoorbeeld minder vaak kunnen ploegen zodat de humuslaag 
beter behouden blijft en niet wegspoelt door de regen. En ze zouden 
minder kunstmest en chemische middelen moeten gebruiken.’ Dat is 
geen sinecure, dat beseft hij ook. Daarvoor is een enorme omslag nodig. 
‘Je kunt de boeren hier niet alleen op aanspreken. Het is geen geheim 
dat er een hele industrie om de boeren heen zit die belang heeft bij de 
huidige vorm van landbouw. Het hele landbouwsysteem zal moeten 
veranderen.’
Ook bij de nieuwe Europese opgave – het planten van drie miljard nieu-

we bomen om de uitstoot van broeikassen in 2030 
drastisch te verminderen – zouden bosbeheerders 
rekening kunnen houden met de schimmelnet-
werken in de bodem, vindt Sheldrake. Want bomen 
blijken eveneens met elkaar te communiceren via 
die netwerken, het zogenoemde Wood Wide Web. Ze 
wisselen voedingsstoffen zoals bijvoorbeeld koolstof 
uit, zo ontdekte onder meer de Canadese weten-
schapster Suzanne Simard eind jaren negentig van 

de vorige eeuw. Sheldrake: ‘We weten nog onvoldoende van de precieze 
betekenis van die netwerken, maar toch is het duidelijk dat we geen 
individuele bomen moeten beheren maar bomengemeenschappen die 
in verbinding staan met schimmelnetwerken.’ De bossen van de toe-
komst zouden dus ook op meer mycologische leest geschoeid moeten 
worden. ‘Creëer een divers bos dat zoveel mogelijk lijkt op de bossen die 
zijn ontstaan zonder mensenhanden. Met de juiste bomen op de juiste 
plekken waarin je slechts op kleine schaal kapt zodat de schimmelnet-
werken tussen de bomen zich makkelijk en sneller kunnen herstellen. 
Dan creëer je veerkrachtiger bossen met een grote biodiversiteit. Geluk-
kig zitten al veel bosbeheerders op die lijn’, weet Sheldrake. 

INTERVIEW

‘Het hele landbouw- 
systeem zal moeten  
veranderen’

Jochem Evers
Bioloog Jochem Evers (1977) is in Wa-
geningen benoemd tot hoogleraar ge-
wasfysiologie, als opvolger van Paul 
Struik. Hij studeerde biologie in Utrecht 
en promoveerde in Wageningen in 
2006 op een modelmatige analyse van 
vertakkingspatronen in tarwe. Als 
postdoc en onderzoeker werkte Evers 
aan projecten rond digital twins van 
gewassen en mengteelten. 

Florian Muijres 
Biomechanicus Florian Muijres (1979) is 
in Wageningen benoemd tot hoogle-
raar experimentele zoölogie, als opvol-
ger van Johan van Leeuwen. Hij stu-
deerde lucht- en ruimtevaarttechniek 
in Delft en promoveerde in 2011 in het 
Zweedse Lund op de aerodynamica van 
vliegende vogels en vleermuizen. Muij-
res werkte daarna als postdoc aan het 
ontwijkgedrag van vliegen bij 
Washington University in Seattle en 
werkt sinds 2014 in Wageningen onder 
meer aan malariamuggen en hommels, 
met een Veni (2014) en Vidi (2020).

Hans ter Steege
Tropisch bosecoloog Hans ter Steege 
van Naturalis is in Utrecht benoemd tot 
bijzonder hoogleraar gemeenschap-
secologie van tropische bomen. Hij stu-
deerde biologie in Utrecht en promo-
veerde daar in 1993 op patronen in het 
regenwoud van Guyana. Ter Steege 
stapte  in 2012 over naar Naturalis en is 
daar nu groepsleider tropische botanie. 
Hij is mede-oprichter van het Amazon 
Tree Diversity Network en werd in 2017 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
benoemd tot buitengewoon hoogle-
raar tropical forest diversity and tree 
traits.

Bob Pinedo Cancer 
Care Award
De Franse immuunbioloog Laurence 
Zitvogel (1963) ontvangt 29 november 
in Amsterdam de tweejaarlijkse Bob 
Pinedo Cancer Care Award 2022 van 
100.000 euro voor haar onderzoek aan 
de rol van het darmmicrobioom bij 
chemo- en immuuntherapie. Zitvogel is 
hoogleraar immunnobiologie aan de 
Université Paris-Saclay en wetenschap-
pelijk directeur bij kankerinstituut Gus-
tave Roussy in Villejuif.

Dutch Podcast Award 
2022
Dinocast, een podcast van journalist 
Gijs Rademaker en historicus Maarten 
van Rossem, is bij de vijfde uitreiking 
van de Dutch Podcast Awards uitgeroe-
pen tot beste podcast 2022 in de cate-
gorie Wetenschap & Educatie. Overall 
winnaar is de podcast Achter Gesloten 
Deuren van Het Financieele Dagblad 
over de Twentse ondernemer en multi-
miljonair Gerard Sanderink.
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