
De oorsprong van het leven – op aarde 
en in het heelal
Fundamentele kennis over het ontstaan, de evolutie en het functioneren van leven in alle 
mogelijke vormen is essentieel om toepassingsgerichte vragen te kunnen beantwoorden 
over bijvoorbeeld detectie en behandeling van ziekten en over risico’s voor mens, dier en 
natuur van de voortdurende verandering van onze omgeving. Nieuwe wetenschappelijke en 
technologische doorbraken en een schaaloverschrijdende en transdisciplinaire aanpak zijn 
nodig om vragen zoals ‘Waar komen we vandaan?’, en ‘Is er elders leven in het heelal?’ te 
kunnen onderzoeken.

Nieuwe ziekten worden overgedragen van dieren 
op mensen of veranderen snel van eigenschappen. 
Bacteriën ontwikkelen in toenemende mate resistentie 
tegen antibiotica. Biologische systemen bezitten een 
inherente variabiliteit die het moeilijk maakt hun func-
tioneren te doorgronden. Lang niet alle planten- en 
diersoorten kunnen zich voldoende aanpassen aan de 
huidige snelheid van klimaatverandering, hetgeen zal 
leiden tot verlies aan biodiversiteit op de aarde. 
Deze ontwikkelingen vragen om inzicht in het aanpas-
singsvermogen van het leven, vanaf de moleculaire 
schaal tot de schaal waarop de mensheid en de 
biosfeer zich moeten weren tegen mondiale natuur-
rampen. De manier om hier als Nederland antwoorden 
op te vinden, is door een (vooralsnog virtueel) instituut 
op te richten voor het realiseren van gezamenlijke 
onderzoeksplannen. 

Binnen deze route bundelen de wetenschapsgebieden 
astronomie, aardwetenschappen, biologie, chemie, 
fysica, informatica en wiskunde voor het eerst hun 
krachten om grensoverschrijdend onderzoek naar 
fundamentele levensvragen mogelijk te maken. Een 
innoverende opzet maakt allerlei nieuwe dwarsver-
banden mogelijk tussen onderzoek naar leven in het 
universum, de vorming en ontwikkeling van de aarde 
en de oorsprong en ontwikkeling van leven tot het 
maken van synthetische cellen, het voorspellen van 
evolutie en het bouwen en sturen van leven op elke 
denkbare schaal. 

Vijf samenhangende wetenschappelijke subthema’s 
vormen de basis voor deze wetenschappelijke en 
culturele gamechanger: 

Het ontstaan van de aarde en van het leven 
reconstrueren
Om te kunnen reconstrueren hoe het allemaal begon, 
moeten we eerst antwoorden vinden op vragen als: 
Hoe ontstaan aardachtige planeten, en wat is hun 
samenstelling? Wanneer en onder welke omstandig-
heden ontstaat daar leven uit een mengsel van mo-
leculen? En hoe ontstaan en functioneren complexe 
meercellige organisme? Daarnaast moeten we leren 
begrijpen hoe het ontwikkelende leven de omstan-
digheden op aarde veranderde en hoe die verande-
rende omstandigheden vervolgens de toename van 
complexiteit van bouwstenen en netwerken van leven 
faciliteerden. 

Als de oorsprong van het leven en de toename van 
zijn complexiteit werkelijk doorgrond worden, biedt dit 
nieuwe kansen ten aanzien van toepassingen in onder 
andere de bestrijding van ziekte, het bevorderen van 
gezondheid, de voedselproductie en het stimuleren 
van duurzaamheid.

Evolutie van het leven voorspellen
Evolutie is een centraal mechanisme in het ontstaan 
en de ontwikkeling van het leven en de wisselwerking 
tussen leven en omgeving. 
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Er zijn nieuwe diepe inzichten, dwarsverbanden, 
onderzoeksmethodieken en technologieën nodig om 
evolutie niet alleen terugkijkend te kunnen recon-
strueren en begrijpen, maar ook te kunnen voorspel-
len. Een tweede vereiste is meer inzicht in externe 
omstandigheden zoals de kans en aard van grote 
vulkaanuitbarstingen, komeetinslagen, of de omkering 
van het aardmagnetisch veld. Als evolutie voorspeld 
kan worden, wordt het beter mogelijk ongewenste 
evolutionaire effecten, zoals resistentie bij bacteriën 
en virussen, het ontstaan van nieuwe ziekten en 
plagen, tumorplasticiteit en wellicht zelfs conflicten 
tussen mensen te voorkomen.

Het leven van molecuul tot biosfeer 
bouwen en sturen
Om de werking van het leven te kunnen doorgronden, 
moeten we meer weten van het vrijwel onontgon-
nen terrein van complexe en dynamische interacties 
tussen bouwstenen van het leven op een breed scala 
aan niveaus, variërend van (bio)moleculen, cellen en 
organismen, tot aan ecosystemen en biosferen. Door 
het leven na te bouwen kunnen we komen tot daad-
werkelijk begrip over de functionele werking ervan. 
Dit alles vereist moderne technologieën en mathema-
tische modellen. Als we leven gericht kunnen sturen, 
zal het mogelijk zijn om verstoord leven weer te her-
stellen, bijvoorbeeld door nieuwe synthetische cellen 
te bouwen, door specifieke interacties om te buigen 
en ziektes heel gericht te behandelen of door nieuwe 
ecosystemen te ontwikkelen op plekken waar ze nog 
niet bestaan zijn verloren of sterk zijn aangetast. 

Buitenaards leven vinden
Om de vraag naar het bestaan van buitenaards leven 
te kunnen beantwoorden, moeten we kenmerkende 
planetaire omstandigheden en de bijhorende indicato-
ren voor buitenaards leven leren herkennen. 
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Grote tijd- en ruimteschalen overbruggen
Voor de beantwoording van al deze vragen moeten 
we interacties en oorzakelijke verbanden tussen 
de componenten van cellen en organismen en hun 
omgeving interpreteren met een combinatie van 
nieuwe conceptuele, computationele en wiskundige 
methoden. Bovendien moeten we de bijbehorende 
grote stromen numerieke en experimentele big data 
combineren over de enorme reikwijdte van tijd- en 
ruimteschalen binnen deze route. Dat gaat van de  
fysische omstandigheden die het leven mogelijk  
maken op het niveau van het universum. Vanaf de  
vorming en evolutie van planeten naar biosfeer,  
ecosysteem, organisme en cel tot aan individuele  
moleculen. Onderzoek op deze terreinen zal niet  
alleen leiden tot nieuwe inzichten omtrent de positie van 
het leven in het heelal maar zal ook grote maatschap-
pelijke veranderingen inluiden. Met het uitbouwen van 
de mogelijkheden om in te grijpen komt immers een 
grotere verantwoordelijkheid voor het handelen. 

Impact: wetenschappelijk, maatschappelijk, 
economisch 
De fundamentele vragen over de oorsprong van het 
leven zijn aansprekend voor velen, van de school-
gaande jeugd tot toponderzoekers. We moeten het 
nu aanwezige potentieel gebruiken voor het beant-
woorden van deze vragen en om nieuw talent aan te 
trekken, zodat we de kenniseconomie kunnen worden 
die Nederland in 2030 wil zijn. Dat kan met een 
langlopend programma dat tot de verbeelding spreekt 
van de komende generatie. Bovendien levert vooral 
het fundamentele, uitdagende onderzoek doorgaans 
de baanbrekende technologische innovaties op die 
tot een maatschappelijke en economische impuls 
kunnen leiden. De mensheid zal alleen op de lange 
termijn op aarde kunnen overleven als we snappen 
hoe moleculaire en cellulaire netwerken van eencelli-
gen en meercellige organismen werken en als we de 
basisprincipes van evolutie in relatie tot omgevings-
veranderingen kunnen voorspellen. Dit geldt vooral 
in een tijd waarin we via genetische modificaties, 
geo-engineering of synthetische biologische systemen 
levende systemen kunnen aanpassen om risico’s van 
een veranderend leefklimaat te verkleinen. 

Als we inderdaad sporen van leven vinden op een 
andere planeet, biedt dat aanknopingspunten voor 
het begrip van onze eigen herkomst. Daarnaast zal 
zo’n ontdekking enorme filosofische, religieuze en 
politieke consequenties hebben. De zoektocht naar 
buitenaards leven levert bovendien ook een verdie-
ping op van de kennis van mogelijke chemische en 
fysische omstandigheden waarin aards en kunstmatig 
leven kan bestaan. 
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Evolutie van het 
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Ontstaan van het leven 
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Breed transdisciplinair programma
Om Nederland binnen en buiten Europa te profileren 
moeten de bestaande internationale verbanden 
versterkt worden via een breed opgezette langlopende 
onderzoeksambitie. Het grootste deel van de huidi-
ge investeringen in dit veld is belegd in disciplinair 
onderzoek dat cruciaal is voor de kennisbasis van de 
Nederlandse wetenschappers. Een stevige verster-
king van deze kennisbasis over de gehele breedte van 
de wetenschap is hard nodig om het lopende onder-
zoeksbeleid uit te kunnen voeren en de topposities in 
de afzonderlijke velden te handhaven. 

Op dit moment zijn samenwerkingsverbanden in 
Nederland vooral georganiseerd rondom toepassings-
gerichte vragen. Er is geen breed programma waarin 
fundamenteel transdisciplinair langetermijnonderzoek 
mogelijk is. Transdisciplinair toponderzoek heeft onder-
zoekers nodig die opgeleid worden en werken in een 
samenhangende context. Daarom is het inrichten van 
een virtueel centrum rondom deze thematiek zinvol. 

Landelijk centrum
Er moet een nieuw landelijk centrum verrijzen dat de 
krachten en ideeën bundelt die samenkomen in deze 

route en een nieuw platform biedt voor de ontwikke-
ling van de vereiste apparatuur, infrastructuur, ICT 
en logistiek voor nieuw transdisciplinair onderzoek 
en voor grensoverschrijdende projecten. Het cen-
trum heeft zelf geen wetenschappers in dienst, maar 
bestaat alleen uit een faciliterende organisatie. We-
tenschappers participeren in het centrum vanuit hun 
eigen instelling. 

Vanuit dit centrum wordt ook gezamenlijk financiering 
aangevraagd voor de benodigde grote apparatuur en 
faciliteiten. Hierbij horen ook bijdragen en deelname 
aan internationale fysieke faciliteiten zoals telescopen, 
satellietinstrumenten, computers, maar ook aan gedis-
tribueerde faciliteiten voor data-analyse, ecosysteem- 
analyse, en aardwetenschappelijke observatie.
Voor de huidige en toekomstige Europese roadmap 
voor infrastructuur vragen nu verschillende groepen 
kleine en min of meer onafhankelijke bijdragen voor 
de Nederlandse deelname. Een aan het centrum 
gekoppelde infrastructurele faciliteit zou hier voor een 
grote meerwaarde en samenhang kunnen zorgen. 
Daarnaast zal zo’n faciliteit de aantrekkelijkheid van 
Nederland voor toponderzoekers versterken.

http://bit.ly/Oorsprong_van_Leven6666


