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Persbericht, 10-10-2012 
 

Jonge wetenschappers ontwerpen nieuwe micro organismen voor de 

Europese iGEM wedstrijd 
 

Na het succes van vorig jaar, was de Vrije Universiteit van Amsterdam opnieuw 

gastheer van de tweede Europese iGEM Jamboree. iGEM is dé jaarlijkse 

synthetische biologie wedstrijd, waarbij de deelnemende studenten een eigen 

micro-organisme ontwerpen en maken gedurende de zomervakantie. Het 

evenement werd door maar liefst 6 Nederlandse Universiteiten (VU, UvA, TUD, 

WUR, TU Eindhoven en RUG) georganiseerd en heeft afgelopen weekend 

plaatsgevonden. 

 

Bij de iGEM wedstrijd draait alles om het ontwerpen en testen van biologische 

bouwstenen, de zogenaamde ‘BioBricks’. Deze BioBricks zijn stukken DNA waarmee 

het micro-organisme een bepaalde functie kan vervullen.  

Het op deze manier ontwerpen van levende systemen kan vergeleken worden met 

computers (organisme) die aangevuld kunnen worden met extra programma’s 

(BioBricks) om ze meer mogelijkheden te geven. 

 

Het hoofdkwartier van de iGEM wedstrijd is op MIT, maar omdat het gebouw te klein 

werd om de 180 internationale teams te behuizen, vinden er eerst regionale 

voorrondes plaats in Europa, Azie, Oost-, West- en Latijns Amerika.  

 

De aftrap van de Europese iGEM Jamboree gebeurde op 5 oktober met een debat dat 

in samenwerking met het Rathenau Instituut  werd georganiseerd. iGEM studenten van 

de TU Delft en van University College London dachten samen met ande re 

wetenschappers en politici na over de impact van synthetische biologie op de 

maatschappij. Het was een belangrijke ontmoeting waarbij alle partijen concludeerde 

dat de wederzijdse communicatie en regulatie cruciaal zijn voor de toekomst. 

 

Op zaterdag maakte iedereen zich klaar voor de team presentaties. Meer dan 500 

studenten en team begeleiders renden zenuwachtig in het rond en overal in het 

gebouw hingen posters van iGEM projecten. Alle deelnemers haalden alles uit de kast 

om zo veel mogelijk mensen te overtuigen van hun project. Folder, strips en gadgets 

werden uitgedeeld. Het team van de TU Munich had zich zelfs erop gekleed en liep 

rond in lederhosen en dirndls om hun project “SynBio Beer”, te promoten. Het was 

duidelijk dat de studenten een grote passie hebben voor de wetenschap en zich 

helemaal laten gaan om dit over te brengen.  
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Uiteindelijk was de jury was het meest onder de indruk van de teams uit Cambridge, 

Groningen en Slovenië.  

Het team Cambridge werkte aan een systeem dat diende als een platform voor het 

maken van biosensoren. De Engelse studenten presenteerde een interne controle die 

hun biosensor betrouwbaarder kan maken en daarmee een belangrijke vondst is voor 

de wetenschap. 

Studenten uit Groningen maakte een sticker gevuld met bacteriesporen van B. subtilus 

die gevoelig bleken te zijn voor bedorven vlees. De Groningse BioBricks kleuren de 

bacteriën blauw als je vleeswaren wel of niet eetbaar is.  Erg handig!  

Slovenië ging aan de slag met het ontwikkelen van een ingenieus systeem voor de 

productie van therapeutische eiwitten in dierlijke cellen. De methode is veilig, 

kosteneffectief en maakt het mogelijk om de productie van medicijnen in het lichaam 

aan- en uit te schakelen.  

 

Na een spannend juryoverleg, werd het ‘Food Warden project’ van de Universiteit van 

Groningen uitgeroepen tot de Europese iGEM winnaar. Ook andere Nederlandse 

teams hebben zeer goed gepresteerd. Naast Groningen zijn de TU Delft en de 

Universiteit van Wageningen genomineerd om Nederland te vertegenwoordigen op de 

wereldkampioenschappen die begin november plaatsvinden op de Massachusetts 

Institute of Technology in Cambridge, VS. 

 
Meer informatie  
2012.igem.org/Regions/Europe/Jamboree 
 
Contactpersonen: 
Nadine Bongaerts & Eva Brinkman,  
PR & Communicatie 
igemeurope@biotecture.nl 
 
TU Delft – Department of Biotechnology 
Julianalaan 67 
2628 BC Delft 
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