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Micropia podium 
voedingsindustrie

“Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Ze zitten 
op je, ze zitten in je, en jij alleen hebt er 
meer dan honderdduizend miljard”, klinkt 
het vanuit het duister in de li!. Bovenin zijn 
schimmen zichtbaar. Het plafond zakt 
steeds verder naar beneden. Het blijkt om 
veelkleurige en -vormige micro-organismen 
te gaan. Even waan je je in een griezel"lm. 

Ping. De li! is op de eerste verdieping. 
“Welkom in Micropia”, kondigt de mysteri-
euze stem aan. De li!deuren openen zich. 
Overal zijn klotsende en borrelende vloei-
sto#en te horen. In het duister zijn plasma-
schermen te ontwaren, pruttelende proef-
opstellingen en vitrines met de modernste 
3D-microscopen. 

Een olifant, tijger en giraffe; wie kent deze dieren niet? Minder 
aaibaar en zichtbaar is de wereld van de microben. Er zijn er  
ontelbaar veel en ze zijn alom vertegenwoordigd. Micropia  
in Amsterdam toont dit kleinste leven op aarde om een  
breed publiek te enthousiasmeren voor microben en hun  
toepassingen, onder meer in de voedingsindustrie. 

Publiek maakt kennis met microben

Onzichtbaar leven
In Micropia zien bezoekers levende organis-
men bewegen, eten, voortplanten. Met  
speciaal ontwikkelde 3D-microscopen kan 
men inzoomen om dat onzichtbare leven te 
aanschouwen. Een inmiddels bekende troe-
telmicrobe is het beerdiertje dat in de meest 
extreme omstandigheden weet te overleven. 
Onder de microscoop hee! het transparan-
te beestje iets weg van een Michelin-man-
netje, maar dan met acht poten. Op deze 
eerste verdieping ontdekken bezoekers  
met behulp van de bodyscan welke micro-
scopisch kleine levensvormen zich in en op 
hun lichaam bevinden en waarom dat juist 
goed is. 

Met de bodyscan  

ontdek je je eigen 

microben. 
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Op de begane grond informeert Micropia 
zijn gasten over praktische toepassingen 
van microben. Bijvoorbeeld over de rol die 
ze in voeding spelen. Met de interactieve en 
praktische setting van het museum doet 
Micropia er alles aan om onmiddellijke 
bewustwording te creëren voor de 
onzichtbare wereld om ons heen. Twee 
derde hiervan bevindt zich namelijk bui-
ten het menselijke gezichtsveld. Schim-
mels, virussen, bacteriën en ook algen 
zijn de vaste bewoners van deze microwe-
reld. Veel mensen zien ze als engerds. Een 
foute perceptie die nodig rechtgezet dient te 
worden, vindt microbioloog Jacques Stark 
die als adviseur is verbonden aan Micropia. 
Het microscopisch kleine leven is juist nut-
tig voor velerlei dingen.
Het doel van Micropia is een brug te slaan 
tussen wetenschap en publiek. En zo ook 
een breed publiek te enthousiasmeren voor 
microben en hun toepassingen. “Onbekend 
maakt onbemind. Wij willen mensen zich 
weer onderdeel van de natuur laten voelen”, 
zegt Micropia-directeur Eveline Hensel. 
Niet alleen zijn micro-organismen soms 

kwelgeesten, bijvoorbeeld tijdens voedse-
luitbraken, maar vaak helpen ze de mens 
juist. Zonder microben kunnen we een- 
voudigweg niet leven. Ze produceren 50% 
van onze zuurstof, helpen ons met de spijs-

vertering en om gezond te blijven. De  
toepassingen zijn eindeloos. 

Microbioloog 
Micropia biedt uitkomst om het beroep 
microbioloog in de schijnwerpers te plaat-
sen. Het vinden van goede microbiologen is 
lastig. “We willen jongeren motiveren voor 
dit vak te kiezen”, vertelt microbioloog 
Stark, die zelf jarenlang voor DSM werkte. 
Biotechnologie wordt steeds belangrijker, 
maar veel kinderen weten dat niet, gee! hij 
aan. “Biologieles is vaak nog hetzelfde als 

toen ik naar school ging. Zelfs veel biologen 
hebben geen idee wat bedrijven als Heine-
ken en DSM doen.” DSM is founding inno-
vation partner van Micropia: “Een mini- 
dierentuin, museum, ontmoetingsplaats en 

lab ineen”, breekt CEO van 
DSM Feike Sijbesma een 
lans voor het initiatief.
Micro-organismen vormen 
het antwoord op maat-
schappelijke vragen en wor-
den breed toegepast in voe-
dingsmiddelen zoals bier, 

wijn, kaas en yoghurt, maar ook bijvoor-
beeld voor het reinigen van afvalwater. Het 
is belangrijk de carrièremogelijkheden in de 
biotechnologie duidelijk te maken aan de 
jongere generatie, anders dreigt Nederland 
zijn vooraanstaande positie op het gebied 
van microbiologie en biotechnologie te  
verliezen, vreest Stark. 

Voedingsmiddelen
Micropia werkt samen met het onderwijs in 
hoe kennis het beste over te brengen op 
jongeren. De context moet daarvoor aan-

‘ De jeugd heeft geen idee 
wat bedrijven als DSM en 
Heineken precies doen’

Een uitsnede van de wand met 150 petrischalen met verschillende micro-organismen.
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sluiten op hun leefwereld. Laat de jeugd 
vooral zien waar je als bedrijf of weten-
schapper mee bezig bent, vindt Stark. 
“Geen yoghurt, brood of zuurkool zonder 
biotechnologie.”
Belangstelling voor de microwereld is er wel 
degelijk, zo bleek toen Micropia onlangs 
haar eerste evenement organiseerde. Het 
avondvullende programma over de hon-
derdduizend miljard microben die ieder 
mens dagelijks met zich meedraagt was 
helemaal uitverkocht. Tijdens de microben-
borrel werden deze avond uitsluitend pro-
ducten geserveerd die met behulp van 
microben worden gemaakt. “Uitgelegd 
werd hoe ze worden geproduceerd en wat 
de rol hierbij is van de micro-organismen. 
Iedereen ging lyrisch naar huis”, herinnert 
Hensel zich.

Salmonella en melkzuurbacteriën
Op de eerste verdieping van het museum 
gebaart Stark om even een kijkje te nemen 
onder de microscoop: trillende bolletjes. 
Het zijn melkzuurbacteriën die onder meer 
in probioticadrankjes voorkomen. Hensel: 
“Iedereen kent ze, maar slechts weinigen 
hebben ze ooit gezien.” Nu dan maar eens 
op zoek naar Salmonella en Listeria. Deze 
pathogenen zijn alleen op de begane grond 
te zien in de vorm van een kunstwerk. Ze in 
levenden lijve aan het publiek tonen, zou te 
risicovol zijn, vertelt Hensel. Mensen vin-
den wel informatie over hoe Salmonella 
zich verspreidt, in welke voedingsmiddelen 

de bacteriën kunnen zitten en hoe besmet-
ting te voorkomen is.
Even verderop staan vitrines met onder een 
stolp diverse voedingsmiddelen: wat is de 
rol van micro-organismen bij deze produc-
ten? Weinig consumenten weten dat smaak-
versterkers in chips op basis van gisten zijn 
gemaakt. In een andere vitrine staat uitge-
legd wat de rol van microben is bij bederf 
en conserveren van voedingsmiddelen. Op 
de hoek valt te lezen hoe algen ‘de grondstof 
van de toekomst zijn, het groene goud’. 
Stark: “We zijn in gesprek met bedrijven 
over nieuwe ontwikkelingen die we hier 
kunnen laten zien. Voorwaarde is wel een 
aanvullend verhaal te bieden op wat we al 
hebben.”

Podium
Micropia biedt voedingsbedrijven een mooi 
podium voor productpresentaties, maar 
ook om bezoekers, vooral jongeren, te ver-
tellen over wat ze zoal doen. “Een bedrijf als 
DSM vindt het belangrijk om biotechno- 
logie onder de aandacht van de jeugd te 
brengen in begrijpelijke taal, en dat zal  
voor de andere partners van Micropia uit 
de voedingsindustrie net zo zijn”, besluit 
Stark.

Micropia ligt aan het Artisplein, Plantage 
Kerklaan 38-40, Amsterdam en is dagelijks 
geopend.

• MAURICE DE JONG •

Het beerdiertje (stam Tardigrada; 0,1 tot 1,5 mm) kan in de meest extreme omstandigheden overleven. 

In het laboratorium van Micropia kweken laboranten zelf micro-organismen.
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