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liefdewerk

>> RIK + THE BEATLES
Rik Huisman, promovendus moleculaire biologie, Radix

‘Mensen komen echt voor de muziek’
Nee, het zijn geen look-alikes van de fab four. Dat kan ook
niet, want ze zijn met zijn vijven. Rik Huisman en zijn
tributeband Let it Beatles uit Raalte. Het is de muziek
waar het om draait. ‘Het origineel van The Beatles zo dicht
mogelijk benaderen’, legt Huisman uit. Zonder franje of
eigen interpretaties. ‘De mensen komen niet voor ons,
maar voor The Beatles. Het zijn de echte fans. Dat is leuk.
Nadeel is dat ze ook een stuk kritischer zijn.’ Oordeel zelf:
RK, foto: Guy Ackermans
www.letitbeatles.nl.
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Het grote introductie-avontuur voor nieuwe studenten is begonnen. Voor velen is
lang niet duidelijk welke waarde deze dagen hebben voor de verdere
studieloopbaan. Mijn AID herinner ik me nog als de dag van gisteren. Het was
TIK-week in Tilburg, augustus 1989. Thuis de rugzak volgeladen, een emotionele
moeder gedag zoenen, snel de trein in en op weg naar een nieuw leven.
Onwennig beginnen in een groepje met leeftijdgenoten, die even schuchter
reageren. In een mum van tijd veranderen deze onbekende individuen in maatjes
met wie je deze dagen moet doorkomen. Voor je het weet doe je samen mee aan
bierspelletjes, deel je je valse karaoke-kwaliteiten en glij je hand-in-hand van
een zeephelling. Na drie dagen transformeren deze maatjes in mensen waarvan
je het gevoel hebt dat je ze al jaren kent. Je weet moeiteloos hun tweede naam,
weet veel over hun verleden, interesses en toekomstplannen.
25 jaar later, mei 2014, oefent het Nederlands elftal tegen Ecuador voor het
naderende WK. Voor het eerst mag mijn zoon mee. Naast me zit Erik met zijn
zoon. Ook voor het eerst. Erik, de jongen met wie ik ooit hand-in-hand van de
zeephelling gleed. Als je het treft komt ook aan jouw introductie-avontuur nooit
een einde.
Edwin van Laar

>> 24/7 tomaat | p.7
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Bij studentenhuisvester Idealis
hebben zich vijf procent minder
eerstejaars ingeschreven dan een
jaar geleden. Tot nu toe meldden
zich 1305 aankomende studenten
voor een kamer, tegen 1379 vorige
zomer. Dat is opvallend omdat het
aantal vooraanmeldingen bij de
universiteit juist met negen procent is gestegen.
Idealis wijt het verschil aan de
invoering van het leenstelsel. Daardoor zouden studenten vaker of
langer thuis blijven wonen. Volgens de huisvester speelt deze
trend ook in andere studentensteden.
Voor kamerzoekenden is het
goed nieuws. Idealis verwacht dat
alle nieuwelingen uiterlijk op 1
mei 2015 een kamer hebben, dezelfde dealine als vorig jaar. Op 1
juli hadden al 261 eerstejaars een
kamer via Idealis gekregen.
Buitenlandse studenten krijgen
allemaal onderdak als ze in Wageningen gaan studeren, daarvoor
staat de universiteit garant. Voorgaande jaren moesten studenten

FOTO: ROB GOOSSENS
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uit het buitenland soms tijdelijk
een kamer delen, tot er een permanente oplossing was. Daar lijkt nu
geen sprake van te zijn.
3,(.020(17
Bij de HousingDesk, bemiddelaar
voor particuliere kamers, is het
‘een gewoon piekmoment’. Kamers worden gemiddeld binnen
een week verhuurd. Het is dus
druk, maar er is geen paniek zoals
een paar jaar geleden, meldt een

medewerker. Door de onstuimige
groei van de universiteit was er in
2011 een grote krapte op de kamermarkt. De afgelopen jaren hebben zowel de universiteit als Idealis nieuwe kamers gerealiseerd.
Volgens de HousingDesk stijgt het
aanbod van particuliere kamers de
afgelopen paar jaar ook ﬂink.
Negen procent meer vooraanmeldingen betekent niet automatisch een stijging van negen procent eerstejaars. Het aantal in-

Wageningen moet meer woningen bouwen die geschikt zijn
voor promovendi. Dat betekent
vooral: gemeubileerde tweekamer appartementen met eigen
voorzieningen. Dat blijkt uit een
onderzoek naar de woonwensen
van Wageningse promovendi,
uitgevoerd door Wageningen UR,
Idealis, de gemeente en de PhD
Council. Wageningen telt ruim
1600 promovendi. Een opvallende uitkomst is dat het land van
herkomst een rol speelt in de
voorkeur voor een type woning.
De meeste Afrikaanse promovendi bijvoorbeeld vinden één kamer voldoende. Aziaten en ZuidAmerikanen hebben liever twee
kamers, Europeanen (en Nederlanders) willen drie kamers.
Overigens is driekwart van de
promovendi best tevreden met
de huidige woning. Vier van de
tien promovendi vinden wel dat
ze te duur wonen. 5.

schrijvingen voor de Algemene Introductiedagen is bijvoorbeeld net
zo hoog als een jaar geleden. Begin
september komt de universiteit
met de eerste harde cijfers over het
NM
aantal eerstejaars.

21'(5=2(.(56237,-':(*9225(%2/$
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ELHGHQPHWKXQNHQQLVYDQ
ORNDOHJHEUXLNHQ

Wageningse ontwikkelingseconomen hebben hun onderzoek in
West-Afrika moeten stilleggen
vanwege de ebola-epidemie. Twee
onderzoekers wisten het besmettingsgebied bijtijds te verlaten. Dat
meldt Maarten Voors, universitair

docent bij Ontwikkelingseconomie.
De Wageningers deden in het
grensgebied van Sierra Leone, Guinee en Liberia onderzoek naar de
impact van ontwikkelingsprogramma’s toen daar begin juni de
ebola-epidemie uitbrak. Een eerste
beoordeling maakte duidelijk dat
de risico’s voor de onderzoekers
beperkt waren. ‘Ze hebben een
goed immuunsysteem, zijn uitstekend geïnformeerd en komen
niet zo snel op plekken met ebolapatiënten’, aldus Voors.

Niettemin besloot hij geen risico te nemen en haalde de PhD’er
en masterstudent in juni terug
naar Nederland. Ook de lokale assistenten en collega’s van Njala
University legden hun werk stil.
Achteraf lijkt dat een wijs besluit:
de onderzoeksregio ligt midden in
het gebied waar sinds de uitbraak
1850 mensen door de ziekte zijn
getroffen, 1013 daarvan zijn aan de
gevolgen overleden. Het is daarmee de meest ernstige uitbraak
ooit. Het leger heeft het gebied inmiddels afgesloten in een poging

het virus in te dammen.
Het onderzoek ligt ondertussen
tot nader order volledig stil, Voors
denkt dat het nog maanden kan
duren voordat het wordt hervat. In
plaats daarvan bekijken de onderzoekers of ze mogelijk kunnen helpen bij de bestrijding van de ziekte. ‘Misschien kunnen we met onze kennis laten zien hoe de lokale
gebruiken bijdragen aan het verspreiden van de ziekte’, aldus
Voors. RR
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Op de Dreijen is er de komende jaren gewoon weer onderwijs; plannen om gebouwen te verkopen zijn
voorlopig van de baan. Door de
snel stijgende studentenaantallen
heeft de universiteit meer onder-

wijsruimte nodig dan beschikbaar
is in Orion en Forum.
Wageningen UR was lang van
plan om de Dreijen, een verzameling van onderwijs- en onderzoeksgebouwen net buiten het
centrum van Wageningen, in zijn
geheel af te danken. Zo moest al
het onderzoek en onderwijs in Wageningen worden verzameld op
één campus. Door het huidige besluit behoudt Wageningen UR de

komende jaren toch meerdere locaties.
Het openblijven van de Dreijen
moet de turbulente groei van de
universiteit gaan opvangen. ‘Wanneer er meer dan tienduizend studenten komen, hebben we onvoldoende onderwijsruimte op de
campus,’ zegt Eise Ebbelink, sectiehoofd Vastgoedbeleid bij het
Facilitair bedrijf. ‘En in de huidige
prognoses komen we ver boven dat

aantal uit.’ Ebbelink vermoedt dat
de Dreijen in ieder geval nog zo’n
tien jaar nodig blijven voor onderwijs.
De universiteit verwacht de gebouwen na enige ‘revitalisering’
snel weer in gebruik te kunnen nemen. Zo moet hier en daar achterstallig onderhoud worden gepleegd en zijn niet alle ruimtes geschikt de nieuwste onderwijsvormen. RR

NRUW
ǋǋ35,-6

'LHUYULHQGHOLMNVODFKWHQ
Dieronderzoeker Bert Lambooij heeft de
Humane Slaughter Award gekregen van
de Britse Humane Slaughter Association
voor zijn onderzoek naar welzijnsvriendelijke slachtmethoden van landbouwhuisdieren. Met zijn onderzoek heeft
Lambooij een grote bijdrage geleverd
aan het verbeteren van de slachtmethoden, stelt de Britse charity. De prijs werd
eind juni uitgereikt tijdens een congres
over dierenwelzijn in het Engelse York.
Lambooij haalde in 2011 de landelijke
pers met zijn welzijnsonderzoek naar onverdoofde rituele slacht. Hij kwam toen
onder vuur te liggen van joodse en islamitische organisaties omdat hij aantoonde dat dieren lijden tijdens onverdoofde
rituele slacht. Hij is inmiddels met pen$6
sioen.

ǋǋ21'(5=2(.

9RHGLQJHQWRSVSRUW
Wageningen Universiteit zet de komende
jaren in op het onderzoek naar voeding
en (top)sport. Samen met acht organisa-

ties, waaronder NOC*NSF, is hiervoor het
consortium Eat2move gestart. Dit samenwerkingsverband krijgt 4 miljoen euro
subsidie van de provincie Gelderland en
is in juli oﬃcieel geopend door gedeputeerde Annemieke Traag. De universiteit
hoopt uiteindelijk vier á vijf promovendi
aan te stellen. De kennis die zij opdoen
bij topsporters moeten doorsijpelen naar
voedingsadviezen voor patiënten, en het
brede publiek. Wetenschappelijk boegbeeld van Eat2move wordt Maria Hopman, hoogleraar integratieve fysiologie
aan de Radboud Universiteit. Zij krijg
een parttime aanstelling. RR

>> RECORD

(UDVPXVVWXGHQWHQ
Vorig studiejaar gingen bijna 270 duizend Europese studenten met een Erasmusbeurs de grens over, waaronder meer
dan tienduizend Nederlanders. Dat is opnieuw een record en het einde is nog
niet in zicht: de komende jaren worden
er nog meer Erasmusstudenten verwacht. In Nederland steeg de deelname
met acht procent. De meeste studenten
komen uit Spanje, Frankrijk en Duitsland, die samen meer dan honderdduizend studenten afvaardigen. Nederlanders gaan
het liefst naar GrootBrittannië. Zelf blijven
de Britten liever thuis:
er komen bijna twee keer zoveel Erasmusstudenten naar het Verenigd Koninkrijk toe (27,2 duizend)
als er vandaan komen (14,6 duiHOP
zend).

.((69$19(/8:ǉǉ
/RSHQGHEDQG
Een nieuw academisch jaar. Fantastisch, al die jonge, gekke, frisse en nieuwe koppen in de stad en op de campus.
Ik ben zelf ook een ‘kind van Wageningen’. Hier gestudeerd van 1976 tot 1984 (sorry, 8 jaar studeren kon toen
nog zomaar). Niet helemaal met studiebeurs, de laatste
twee jaren waren ﬁnancieel mogelijk door studentassistentschappen en werken in de Cola fabriek in Ede. Ik zie
de rijen bibberende colaﬂessen nog staan op de lopende
band. Ik moest controleren of er geen kapotte of halﬂege
ﬂessen in de rij stonden. Die moest ik vervangen door een
goede ﬂes. Soms viel er een ﬂes van de band; die eindigde
sissend en spuitend op de grond en dat gaf een vieze bende. Maar gelukkig eindigden de meeste ﬂessen in een krat
die de samenleving in ging.
Natuurlijk zie ik een overeenkomst tussen die rijen nieuwe studenten en die rijen colaﬂessen. Ik hoop dat alle introlopers hier een geweldige tijd hebben en met een MScgraad de samenleving in gaan. Maar er zullen er ook een
paar sissend en spuitend uit het WUR systeem vallen en
iets anders gaan doen.
Zelf ben ik ‘sissend en spuitend’ zeventien jaar weg geweest uit Wageningen. De wereld in getrokken, helemaal
buiten het Wageningse gedachtengoed, gewerkt bij Unicef en later bij een eco-adviesburo in Nederland. Toch
bleef ik van Wageningen houden, al was het een haat-liefde verhouding. De arrogantie van de wetenschap en de te
hoge nadruk op productie per hectare, voedden mijn haat,
de ongekende vrijheid en de kieviten boven de campus
voedden mijn liefde. Ik moest weer terug naar de WUR.
Sinds vijf jaar ben ik weer docent. En schrijf ik voor elke
Resource ‘een stukje’.
Lieve nieuwe studenten: ik wens jullie een retegoeie tijd
met nieuwe homies in WUR Waga! .HHVYDQ9HOXZ
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Als wij een mug zien, willen we
meppen. Als Florian Muijres een
mug ziet, denkt hij aan heel andere
dingen. Waarom heeft dat beestje
zo’n hoge vleugelslag? Met een
Veni op zak gaat Muijres op zoek
naar een antwoord.
Muggen bewegen tijdens het
vliegen zo’n 500 tot wel 1000 keer
per seconde hun vleugels op en
neer. In verhouding tot hun grootte is dat absurd vaak, licht Muijres
toe. Er is volgens hem in het dierenrijk een soort wet: hoe groter
het beestje, hoe lager de vleugelslag. Maar fruitvliegjes, die veel
kleiner zijn dan muggen, bewegen
hun vleugels maar 200 keer per seconde op en neer. Muggen zijn dus
de spreekwoordelijke uitzondering
op de regel.
Waarom muggen vliegen zoals
ze vliegen is niet bekend. We weten bijna niks over het vlieggedrag

van de mug, legt Muijres uit. ‘Verbazingwekkend weinig. Terwijl
muggen de meest gevaarlijke dieren op aarde zijn. Geen ander
beest maakt zoveel dodelijke
slachtoffers als de mug.’ Met zijn
Veni-beurs gaat Muijres die beweging tot in detail in kaart brengen
en analyseren. Daarvoor worden
drie highspeedcamera’s aangeschaft die de vleugelslag met enkele tientallen beelden per slag vastleggen.
683(561(/
Om dat te kunnen, moeten de camera’s tot liefst 30.000 beeldjes
per seconde kunnen schieten. Ter

vergelijking: de supersnelle camera van het Wageningse Vliegkunstenaars-project van een paar jaar
terug kon 7500 hd-beelden per
seconde aan. De camera’s worden
in een windtunnel zo opgesteld dat
de vleugelslag van drie kanten (boven, voor en zijkant) wordt vastgelegd. Dat levert gegarandeerd spectaculaire beelden op. En sowieso
nog nooit eerder gezien.
Het werk van Muijres is fundamenteel van aard. ‘Ik wil weten hoe
het vliegsysteem in elkaar steekt.
Hoe snel vliegt een mug, hoe ver en
bij welke windsnelheid.’ Als je
muggen wilt bestrijden is kennis
over de vlucht essentieel. 5.

:$*(1,1*6(9(1,é6
Florian Muijres is een van de zeven Veni’s die aan Wagenings
onderzoek zijn toegekend. De anderen zijn Bob Douma (Gewas- en
onkruidecologie), Annemiek ter Heijne (Milieutechnologie), Jaime
Hoogesteger van Dijk (Omgevingswetenschappen), Michelle van Vliet
(Aardsysteemkunde), Maarten Voors (Ontwikkelingseconomie) en
Marjon de Vos (Plantenwetenschappen). Dit jaar zijn door NWO 152
veni-beurzen toegekend. In totaal dienden 1086 jonge onderzoekers
een voorstel in.
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Omdat een relatief klein deel van
de agrarische export naar Rusland
gaat, zijn de gevolgen van de
boycot voor Nederland te overzien,
zegt Arjen Daane van het LEI. Voor
speciﬁeke producenten, zoals de
glastuinbouwers, zijn de
consequenties echter veel groter.
‘Bloemen, groentes en fruit zijn
bederfelijke waren die direct hun
weg naar de markt moeten
vinden’, aldus Daane. De sector
heeft volgens hem bovendien
moeilijke jaren achter de rug. ‘Veel
ondernemers staat het water aan
de lippen en deze druppel hebben
ze niet nodig.’
Wat kunnen glastuinbouwers nu
ondernemen?
‘Op dit moment niet veel. De
planten staan in de grond en zijn
volop in productie tot oktober of
zelfs november. Je kunt met
handelshuizen zoeken naar
alternatieve markten, maar de
afzetmarkt zit redelijk vol. De
groeiende vraag uit Rusland gaf
juist lucht aan producenten die
tegen elkaar vechten op stabiele
markten.’
Wat waren de effecten van
eerdere Russische handelsbelemmeringen?
‘Vaak vindt de handel alternatieve routes naar de afzetmarkt,
bijvoorbeeld via de Baltische
staten. Deze route is nu niet
mogelijk omdat de hele EU wordt
geboycot. De effecten zijn
daardoor mogelijk langduriger.
Bovendien ontstaat er een antiEuropees sentiment waardoor
Russische consumenten de
Europese tomaat of kippenbout
voortaan links laten liggen. RR
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De studiekeuzecheck heeft nauwelijks effect op het aantal eerstejaars dat uitvalt, blijkt uit een pilot
van de Universiteit Utrecht. Ook in
Wageningen zal de maatregel ‘weinig effect’ hebben op studierendementen, verwacht onderwijsdirecteur Tiny van Boekel.
Sinds dit jaar moeten universiteiten en hogescholen zorgen voor
een studiekeuzecheck of ‘matching’. Geïnteresseerde scholieren
vullen hierbij bijvoorbeeld enquêtes in of komen voor activiteiten
naar de instelling. Uiteindelijk
krijgt de scholier een positief of

DE FEESTTOMAAT
WERELDWIJD

=$..(198//(56

negatief studieadvies in de hoop
dat dit tot een betere studiekeuze
leidt. De Universiteit Utrecht voerde matching vorig jaar al in. Dat
heeft niet geleid tot substantieel
minder uitval, schrijft de Volkskrant. Mogelijk doordat scholieren
veelal hun keuze doorzetten.
Volgens Van Boekel heeft Wageningen Universiteit (WU) misschien nog wel minder proﬁjt van
de check: ‘De keuze voor ons domein wordt meestal bewust gemaakt en studenten weten vrij
goed wat ze willen.’
In 2010 hield gemiddeld 18 procent van de universitaire eerstejaars het vroegtijdig voor gezien.
In Wageningen zijn de resultaten
iets zonniger. Van de eerstejaars
vertrekt ‘slechts’ 13 procent. RR

Had jij al die aandacht verwacht?
‘We wisten dat het een aantrekkelijk verhaal
was, maar het resultaat was boven verwachting.
Het verhaal verscheen op talloze plekken,
inclusief Science, de Los Angeles Times, de
Volkskrant en mijn persoonlijke favoriet: het
blog I Fucking Love Science! Altmetric klasseert
het artikel que attentie bij de top 5.’

Hoeveel?=RéQWDVMHV
Voor wie?$OOHGHHOQHPHUV
DDQGH$,'
Inhoud?9HHOLQIRUPDWLH
)ROGHUVSHQQHQEXWWRQV
HQDQGHUHJDGJHWV
Hoe lang mee bezig
geweest?PHQVHQ
XXU (Y/IRWR10
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De media zetten het verhaal neer als de tomaat
die nooit slaapt. Ben je tevreden over die aanpak?
‘De slapeloze tomaat is een fantastische
analogie. Mijn favoriet was ‘de tomaat die de
hele nacht kan doorfeesten’. Ik heb veel e-mail
interviews gedaan, vooral met persbureaus.
Veel journalisten gebruiken die stukken,
waardoor hun verhalen erg op elkaar lijken. Ik
kan aan het artikel zien welk persbureau ze
hebben gebruikt. Maar een paar journalisten
hebben het artikel ook echt gelezen en stelden
scherpe vragen.’

:LH"Aaron
Velez Ramirez
:DW"ontwikkelde
tomaat die tegen
continu licht kan
:DDURP"internationale media ‘liepen de deur plat’

Wat was de meeste gestelde vraag?
‘Wanneer komt het op de markt? En het
antwoord is: ik weet het niet.’
Zijn er ethische vragen gesteld over de tomaat en
de 24-uurs-economie?
‘Nee, maar ik zag hier en daar wel negatieve
reacties in commentaren. Ik was overigens
wel voorbereid op agressieve vragen in die
richting.’ 5.

Bron: CBS, percentage van bevolking tussen 15-65 jaar

Illustratie Studio Lakmoes
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Bepaalde darmbacteriën blijken
razendsnel te verspringen tussen
toestanden waarin ze talrijk of
juist zeldzaam zijn. Inzicht in deze
‘schakelaar’ kan helpen om een
verstoorde darmﬂora weer gezond
te maken. De Wageningse onderzoekers Marten Scheffer en Willem
de Vos schreven dit op 8 juli met
enkele Finse collega’s in het tijdschrift Nature communications.
Bij aandoeningen als obesitas
en type 2 diabetes is ook vaak de
darmﬂora verstoord, waardoor bijvoorbeeld een ongebruikelijke

terse landen. De onderzoekers
maakten vervolgens een indeling
van 130 groepen micro-organismen, gebaseerd op hun erfelijk
materiaal.

1,(8:(%(+$1'(/,1*(1
In hun onderzoek bewijzen de onderzoekers dat er kantelpunten bestaan in populaties van darmbacteriën. Volgens de kantelpuntentheorie van Scheffer bevinden ecosystemen zich veelal in een stabiele situatie (bacterie x is talrijk), die
weerstand biedt tegen veranderin-

gen. Wanneer een invloed van buitenaf genoeg impact heeft, ‘kantelt’ het systeem echter naar een
alternatief evenwicht (bacterie x is
zeldzaam). ‘Dat dit optreedt in de
darmmicrobiota,’ zegt Willem de
Vos, hoogleraar microbiologie, ‘is
helemaal nieuw.’
De veranderingen in stabiele
evenwichten blijken samen te hangen met de gezondheid. Zo kantelen bij ouderen sommige bacteriegroepen veel eenvoudiger naar
een situatie waarin ze talrijk zijn.
De Vos vermoedt dat er nog veel
meer associaties zijn te ontdekken. En die bieden aanknopingspunten voor nieuwe behandelingen.
Voor het onderzoek werd de
darmﬂora geanalyseerd van ruim
duizend mensen uit vijftien wes-

)SODQWHQ QDNRPHOLQJHQXLWHHQ
NUXLVLQJ PHWUHVLVWHQWLHQRJHHQ
DDQWDONHUHQNUXLVHQPHWZLOGHSUHLUDVVHQ

+HWRQGHU]RHNZRUGWXLWJHYRHUGLQ
KHWNDGHUYDQKHWRQGHU]RHNV
SURJUDPPD*URHQH9HUHGHOLQJHQ
JHŊQDQFLHUGGRRUKHWPLQLVWHULHYDQ

(FRQRPLVFKH=DNHQHQGHYHUHGHOLQJVEHGULMYHQ%D\HU%HMR=DGHQ
(Q]D=DGHQHQ5LMN=ZDDQ
$6IRWR*X\$FNHUPDQV

bacteriesoort overheerst. Deze
kennis zorgt inmiddels voor nieuwe behandelingen. Zo hebben patiënten met een hardnekkige
darminfectie de meeste kans op
genezing wanneer ze een geheel
nieuwe darmﬂora krijgen via een
zogeheten poeptransplantatie. Om
ziektes gericht te bestrijden, moeten wetenschappers echter verder
ontrafelen hoe ons netwerk van
darmbacteriën werkt.

'20,1$17(62257
Opvallend genoeg zorgde het kantelen van individuele bacterietypes
niet voor grote veranderingen bij
andere groepen. Hoogleraar Aquatische ecologie Marten Scheffer
denkt echter op grond van zijn ervaringen met andere ecosystemen
dat dit wel mogelijk moet zijn: ‘Zoiets kan optreden wanneer een
heel dominante soort kantelt.’ Hij
wijst er hierbij op dat de huidige
proef alleen naar gezonde individuen keek en patiënten vooralsnog
uitsloot. RR

28'(5:(76
.58,6(1
.DULQ%XUJHUYDQ3ODQW%UHHGLQJYHUZLMGHUWGHPHHOGUDGHQYDQHHQSUHLEORHPRPWHYRRUNRPHQGDWGHSODQW
]LFK]HOIEHVWXLIW%XUJHUZLOQDPHOLMN
KHWVWXLIPHHOYDQHHQZLOGHSUHLSODQWRSGHVWDPSHUDDQEUHQJHQ'LH
LVUHVLVWHQWWHJHQèWULSVéHHQNOHLQ
LQVHFWGDW]RUJWYRRU]LOYHUNOHXULJH
YOHNNHQRSKHWEODGGLHGHJURHQWH
RQYHUNRRSEDDUPDDNW6DPHQPHW
RQGHU]RHNHUV2OJD6FKROWHQHQ%HQ
9RVPDQHQYLHUJURHQWHYHUHGHOLQJVEHGULMYHQSUREHHUW%XUJHUGHUHVLVWHQWLHJHQHQLQGH]HFRPPHUFLOH
UDVVHQLQWHNUXLVHQ
'DWNUXLVHQJHEHXUWQRJRSGH
RXGHUZHWVHPDQLHU=HVGDJHQSHU
ZHHNLQPHLHQMXQLSHXWHUGH%XUJHU
GHPHHOGUDGHQXLWGHSUHLEORHPHQ
'DDUELMNHHN]HRIGHVWDPSHUVDO
UHFHSWLHIZDUHQ]RGDW]HNRQGHQ
ZRUGHQEHYUXFKWPHWKHWVWXLIPHHO
YDQKDDUNHX]H2PGDWGHSODQWHQQX
ELMQDXLWJHEORHLG]LMQLV]HYRRUGLW
MDDUELMQDNODDU2PXLWHLQGHOLMN
QLHXZHSUHLUDVVHQWHNULMJHQPRHWHQ
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=$$'/$1*(5*2('
=21'(5=885672)
ð 2SVODJ]DDGLQGLHSYULHVPLQGHU
EHODQJULMN
ð *RHGQLHXZVYRRUJHQHQEDQNHQLQ
WURSHQ

Zaden zijn het beste houdbaar als je ze
koel en droog bewaart. Maar het kan nog
veel beter: zuurstoﬂoos. Dat toont onderzoek van Steven Groot (PRI) en collega’s
aan. Aan de rol van zuurstof is tot nu toe
weinig aandacht besteed. Onterecht, vindt
Groot. Er vinden in het zaad allerlei (oxidatie)reacties met zuurstof plaats die de
houdbaarheid aantasten.
Groot en collega’s toonden dat aan
door selderijzaden onder verschillende
omstandigheden met of zonder zuurstof
op te slaan en dat te vergelijken met de gebruikelijke koude opslag. De resultaten
zijn eenduidig. Opslag zonder zuurstof
werkt zelfs bij tropische temperaturen
even goed als koude opslag met zuurstof.
Droogte is in beide gevallen wel vereist. De
kiemkracht van de zaden bleef in die omstandigheden vrijwel onaangetast.
Dat is belangrijk nieuws voor zaadbedrijven en genenbanken waar opslag van
zaad voor de lange termijn van belang is.
’Droog bewaren is het belangrijkste’, vat
Groot zijn boodschap samen. ‘Daarna
komt zuurstoﬂoos verpakken. En als de
mogelijkheden er zijn zou ik daarna koude opslag adviseren.’ Vooral voor ontwik-

kelingslanden is dat goed nieuws. In die
landen is koelen tot -20 graden Celsius
geen optie. Zuurstoﬂoos bewaren daarentegen is relatief eenvoudig en goedkoop:
vacuüm verpakken of een zakje ijzerpoeder toevoegen volstaat om zuurstof te onttrekken. In de voedings- en geneesmiddelenindustrie is dat heel gebruikelijk.
$$1*(3$67(236/$*
Collega-onderzoeker Rob van Treuren van
het Centrum voor Genetische Bronnen
Nederland (CGN) voegt daar nog een belangrijke boodschap aan toe. ‘Sla de zaden
bovendien zo snel mogelijk na de oogst
zonder zuurstof op.’ Nu zit er vaak maanden tussen de oogst van zaad en de opslag.
In die tijd heeft zuurstof vrij spel. Antioxidanten in het zaad kunnen schade deels
voorkomen, maar de voorraad is eindig,
vult Groot aan. En hoe minder antioxidanten, hoe korter de bewaarbaarheid.
De nieuwe kennis leidt mogelijk tot
aangepaste richtlijnen voor de opslag van
genenbanken. Groot: ‘In standaarden van
de FAO wordt nu alleen op het belang van
lage temperatuur en vochtigheid gewezen.
Over vacuüm verpakken en zuurstofgehalte kom je niks tegen.’ Voor het CGN
heeft de nieuwe kennis beperkte praktische gevolgen. Het verpakt de zaden al
droog, onder vacuüm en koud. Wel heeft
het CGN de periode verkort waarin de
zaden na de oogst aan zuurstof bloot
staan. 5.

9,6,(ǉǉ
'DJYRJHOVGDJLPLGDFORSULG"
(ULVHHQYHUEDQGWXVVHQKHWLQVHFWLFLGHLPLGDFORSULGHQ
GHGDOHQGHYRJHOVWDQGLQRQVODQG0HWGLHDODUPHUHQGH
ERRGVFKDSKDDOGHQ1LMPHHJVHRQGHU]RHNHUVRQODQJVYRO
RSKHWQLHXZV,VKHWPLGGHOGDWYHUDQWZRRUGHOLMN]RX
]LMQYRRUGHELMHQVWHUIWHRRNIDWDDOYRRURQ]HYRJHOV"'LH
FRQFOXVLHLVYROJHQVKRRJOHUDDU&KHPLVFKHVWUHVVHFROR
JLH3DXOYDQGHQ%ULQNWHNRUWGRRUGHERFKW
Wat schort er aan het onderzoek?
‘In de eerste plaats is er alleen maar gekeken naar imidacloprid. Het zou veel sterker zijn als ook andere insecticiden in de studie waren meegenomen. In de tweede
plaats is alleen naar insectenetende vogels gekeken.
Als controlegroep zou je een vergelijking moeten maken met vogels die niet van insecten afhankelijk zijn.
Bovendien wordt aangenomen dat imidacloprid insecten doodt, waardoor vogels te weinig te eten hebben.
Daarmee doe je twee stappen in een correlatie.’
Dat is fundamentele kritiek. Hoe komt zo’n studie in
Nature?
‘Dat verbaast mij ook. De onderzoekers hadden hun
werk veel beter kunnen doen.’
Wat is de waarde van dit onderzoek?
‘Deze studie leert mij dat er een relatie is tussen imidacloprid en de afname van sommige vogels. De studie
leert ook dat er veel beter gekeken moet worden naar
de effecten van imidacloprid op de insecten die niet
het doelwit zijn. Imidacloprid is een persistente stof. In
onze labstudies zie je dat op de langere termijn imidacloprid zelfs bij lage concentraties effecten laat zien. Er
moeten dus veel meer gegevens worden verzameld over
de chronische effecten op insecten in het water en in
de lucht.’
Hoe ziet de toekomst van imidacloprid eruit?
‘Op basis van onze studie vorig jaar naar het effect van
imidacloprid op het waterleven zijn een paar toepassingen van imidacloprid in Nederland verboden. In Duitsland zijn de normen zelfs nog strenger geworden. Als
Europa die overneemt, hebben neonicotinoïden een
groot probleem. Het is eigenlijk wel grappig: terwijl iedereen elkaar de tent uit vecht vanwege het effect van
imidacloprid op bijen, verdwijnt het middel mogelijk op
basis van effecten die het heeft op het waterleven.’ 5.

67(//,1*
‘Being stuck in a wildlife game park at
night is as terrifying as a thesis defense’
Elise Talsma, promoveerde op 3 juli in Wageningen
'HYULHVFHOYDQHHQ]DGHQEDQN
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1$$/'%260$$.73/$$769225/22)%26
ð $OWHUUDEUHQJWERVPLQXWLHXV
LQNDDUW
ð 7RHNRPVWLJERVYROGRHWQLHW
DDQKRXWYUDDJ

De bossen in ons land worden
steeds gemengder. Naaldbomen
maken langzaam maar zeker
plaats voor loofbomen. Daardoor
ontstaat scheefgroei: de industrie
vraagt juist naaldhout. Dat blijkt
uit de jongste bosinventarisatie
van Alterra, in opdracht van het
ministerie van Economische Zaken. Een team van vijf mensen was
een jaar op pad om op bijna 3200
plekken meer dan 85.000 bomen
op te meten. Het is sinds eind jaren dertig van de vorige eeuw de
zesde keer dat een dergelijke operatie is uitgevoerd.
De biomassa is sinds de vorige
inventarisatie tien jaar geleden met
zestien procent (32 kuub hout per
hectare) toegenomen. Dat is het resultaat van natuurlijke groei en relatief weinig kap. Jaarlijks wordt
ongeveer 1,3 miljoen kuub aan bomen geveld. Maar dat is slechts
iets meer dan de helft van wat er
elk jaar bijgroeit aan hout. In ruim
40 procent van het bos is de afgelopen tien jaar helemaal niet gekapt.
Er is cijfermatig gezien dus
ruimte voor meer kap, zegt MartJan Schelhaas die namens Alterra
bij het project is betrokken. ‘Er
wordt niet minder gekapt dan

,QGH1HGHUODQGVHERVVHQQHHPWKHWDDQGHHOORRIERPHQWRH

vroeger, maar het potentieel is toegenomen. Ik zeg ook niet dat er te
weinig wordt gekapt. Het is geen
kwestie van goed of fout. Wij signaleren trends, het is aan de beheerders en de politiek om te zeggen
wat ze daar mee doen.’
*(/'(5/$1'%265,-.67
Een van de trends is de verschuiving van naaldbomen naar loofbomen. Nu is de verhouding nog ongeveer gelijk, maar het aandeel
naaldbos is de afgelopen tien jaar

met vijf procent afgenomen. Dat
komt doordat er meer naaldhout
word gekapt en er meer loofhout
bij groeit. Schelhaas: ‘De industrie
vraagt vooral naaldhout. Maar op
dit moment ontwikkelt zich een
bos dat in de toekomst niet aan de
vraag kan voldoen.’
De inventarisatie leverde een
schat aan gegevens op. De Nederlandse bossen worden bijvoorbeeld steeds ouder. Naaldbos is gemiddeld 67 jaar oud, loofbos 58
jaar. Het zal niemand verbazen dat

Gelderland het bosrijkst is
(102.000 ha), gevolgd door Brabant
(76.000) en Overijssel (38.000). Zeeland telt met 3700 ha het minste
bos, liefst vier keer zo weinig als
Flevoland. De grove den (30 procent) en inlandse eik (17) maken
samen de helft uit van alle bomen.
In totaal telt ons land 373.480 ha
bos. Dat is iets meer dan tien jaar
geleden. Bos beslaat elf procent
van alle grond in Nederland. 5.

7((/7,1.$6%(7(59225:$7(5(1*521'
ð 6FKDGHOLMNHVWRŉHQNXQQHQLQ
NDVEHWHUZRUGHQRSJHYDQJHQ
ð 0RGHUQHNDVVHQELMQHJHQWLJ
SURFHQW1HGHUODQGVHWHOHUV

De intensieve groententeelt in een
moderne kas zorgt op een aantal
punten voor minder milieuschade
en waterverspilling dan de traditionele groententeelt in de vollegrond.
Tot die opmerkelijke conclusie

komt Cecilia Stanghellini van Wageningen UR Glastuinbouw. De lage milieu-impact komt vooral door
het hergebruik van meststoffen en
water in de kas.
Even voor de duidelijkheid: de
Nederlandse glastuinbouw haalt
een slechte milieuscore, omdat ze
veel aardgas verbruikt om de kassen te verwarmen. ‘Maar op alle
andere milieuaspecten doet ze het
beter’, zegt Stanghellini. In het kader van een EU-project voerde ze

een life cycle analysis uit van de
tuinbouw in Nederland, Spanje en
Hongarije. Daarbij ploos ze veel literatuur uit over de milieuprestaties van de tuinbouw in Europa.
Haar conclusie: in de kassen
zijn de productieomstandigheden
en het klimaat beter en kun je inputs efﬁciënter gebruiken dan in
het veld. Zeker als de tomaat of paprika in een gesloten irrigatiesysteem op substraat wordt geteeld,
want dan kun je water en meststof-

fen hergebruiken en vervuil je geen
grond. Negentig procent van de
Nederlandse tuinders telen in moderne kassen op substraat, tegen
twintig procent van de tuinders in
Spanje. ‘Hoe moderner de kas, des
te zuiniger en duurzamer de
groenteteelt.’ Daarnaast kun je in
kassen beter gewassen beschermen met natuurlijke vijanden van
plaaginsecten in plaats van bestrijdingsmiddelen. $6
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ǋǋ5(6285&(:$*(1,1*(1851/
:HONRP WHUXJ LQ:DJHQLQJHQ2SGH]HSDJLQD
OHHVMHLHGHUHWZHHZHNHQHHQRYHU]LFKWYDQGH
GLVFXVVLHRSRQ]HVLWH'LUHFWPHHOH]HQ«Q
GLVFXVVLUHQLVQDWXXUOLMNQRJYHHOLQWHUHVVDQWHU
.RPQDDURQ]HVLWHHQOLNHRQVRS)DFHERRN

2RNHHQPHQLQJ"0DLOMHUHDFWLHQDDUUHVRXUFH#ZXUQO

(5'225*(-$67
Eerstejaars krijgen vanaf september mogelijk niet langer een gratis labjas van de universiteit. Studenten
halen al jarenlang meer dan één labjas af en de WU is
dit misbruik beu.
9HHOUHDJHHUGHUVEOLMNHQKHWRQ]LQQLJWHYLQGHQGDWGH
universiteit überhaupt betaalt voor labjassen. ‘Ik zie
JHHQUHGHQRP]HJUDWLVWHKRXGHQéVFKULMIWNO. ‘Boeken en readers etc. zijn toch ook niet gratis, waarom
dit dan wel?’ Een veel grotere groep toont zich juist
verbaasd dat het de universiteit al jarenlang niet lukt
een waterdicht systeem te vinden. /DEMDV beweert dat
]HOIVVLPSHOHFRQWUROHVRQWEUHNHQ]RGDWKLMèGLWMDDU
voor [het] zoveelste jaar achtereen “gewoon” een gratis labjas [kon] ophalen.’ Andere studenten komen
met concrete voorstellen om het probleem te verhelpen. Zo stelt PZYRRURPDOOHHHUVWHMDDUVHHQDIKDDO
EHZLMVWHJHYHQ'DWLVHHQZDWHUGLFKWV\VWHHP]RQGHU
veel bureaucratische rompslomp. Een andere reageerder stelt voor niet langer met persoonlijke labjassen
te werken. Elke practicumzaal moet voldoende schone
ODEMDVVHQNULMJHQè+HWWRWDDODDQWDOODEMDVVHQ>NDQ]R@
per jaar nog veel drastischer omlaag.’ Aangezien de
studentenraad er nog niet uit is, valt het deﬁnitieve
besluit pas in augustus. En de student-politici zijn kritisch, blijkt uit een reactie van studentenraadslid
-HURHQ5RHVWè'HRSORVVLQJHQGLHKLHUDDQJHGUDJHQ
worden, zijn [ook] geopperd door de studentenraad.
'H]HRSORVVLQJHQ]LMQKHODDVYROJHQVGHXQLYHUVLWHLW
technisch niet uitvoerbaar. Wat wij dan ook willen
ZHWHQLV:$$520GH]HRSORVVLQJHQQLHWZHU
ken.’ Wordt zeker weten vervolgd.

,//8675$7,((67+(5%528:(5

67(.(/,*(',6&866,(
%,-(167(5)7(
Een Wageningse veldproef vond
geen verband tussen het voeren van
bijen met insecticiden en winterse bijensterfte. De resultaten wakkeren de
discussie over bijensterfte onmiddellijk
weer aan.
'HFRQFOXVLHVZRUGHQYROJHQVMJY*LOV met
veel meer stelligheid gepresenteerd dan het

RQGHU]RHNWRHODDW+LMPHUNWQRJHHQVRSGDWYHHO
Wagenings onderzoek wordt geﬁnancierd door bedrijYHQ'HLPSOLFDWLHLVGXLGHOLMN$QQH schiet terug met
inzichten van haar vader, een ervaren imker. Niet
LHGHUHHQKHHIWYROJHQVKHPJHQRHJNHQQLVRPHHQELM
envolk gezond te houden, bijvoorbeeld door parasieWHQWHEHVWULMGHQè+HWJURRWVWHJHYDDUYRRUGHELMHQé
]RVFKULMIW$QQHPHWHHQNQLSRRJèVWDDWGDDURPëDFK
WHUGHNDVWì RIWHZHOGDWLVGHLPNHU]HOI é:)HUJX
VRQ vindt de anekdote niet overtuigend en komt met
een eigen verhaal. Zo kent hij juist een imker die zijn
volken niet langer op het platteland neerzet maar steGHQNLHVW'DDUNRPHQ]HJHHQEHVSRWHQSODQWHQ
tegen en blijven gezond. Ondertussen reageert de argwaan. Reageerders schrijven over bijenstudies die de
LQGXVWULHLQODGHVKHHIWJHVWRSWHQRRN:DJHQLQJHQ
moet het ontgelden. &$YDQGHU1LHW is het meest uitJHVSURNHQ+HW:DJHQLQJVHELMHQRQGHU]RHNNDQKHW
EHVWHZRUGHQJHQHJHHUGè'HPDQLHUZDDURSGLWLQVWL
WXXWZHWHQVFKDSEHGULMIW>NDQ@QLHWPHHUVHULHXV
genomen [..] worden!’

,1*(=21'(167,/7(*(%('658,07(6
%,11(1:$*(1,1*(185
Resource tekende uit de mond van studentenpastor
Yuri Saris op dat ‘Wageningen niet eens een stilteUXLPWHKHHIWé*HOXNNLJLVGHZHUNHOLMNKHLGDQGHUV,Q
het Radix-gebouw is een stilte- en gebedsruimte ingericht die toegankelijk is voor medewerkers en studenWHQ'HUXLPWHNDQJHEUXLNWZRUGHQYRRUEH]LQQLQJRI
JHEHG'HVWLOWHUXLPWHEHYLQGW]LFKFHQWUDDO
op de begane grond van het Radixgebouw maar is niet erg prominent
aangegeven. Ik kan me daarom
goed voorstellen dat Yuri hem
QRRLWKHHIWRSJHPHUNW(QPHW
hem misschien wel veel andere
medewerkers en studenten.
Alleen dáárom al is het goed om
het bestaan van deze stilteruimte te
melden. En misschien zijn er binnen de
gebouwen van Wageningen UR nog meer van
dergelijke stilteruimtes.
Erik Toussaint, hoofd communicatie bij de Plant
Sciences Group
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Hoe blijf ik gezond in m’n eerste jaar?

Studentenhaver
Aangebrande aardappels, half mislukte wereldgerechten
en junkfood, veel junkfood. Veel eerstejaars kunnen
culinair nou niet direct op eigen benen staan. In september zie je in iedere studentenkeuken jongens en meisjes
verdwaasd om zich heen kijken. Hoe deden pap en
mam dat nou ook al weer, zo’n maaltijd op tafel zetten?
Gelukkig kom je in een omgeving terecht met veel
culinaire creativiteit, zo blijkt uit dit voorproefje van
het Wageningse studentenkookboek dat in september
verschijnt. Ouderejaars hebben tijdens hun studie
ontdekt hoe leuk, internationaal en sociaal koken kan
zijn. En ze delen dit aan de hand van recepten, bedoeld
voor speciﬁeke gelegenheden zoals de studieweken of
katerbestrijding. Doe er je voordeel mee, maar wees niet
bang om culinair te blunderen. Het hoort erbij.
tekst: Nicolette Meerstadt en Rob Ramaker / foto: Sven Menschel
Het kookboek ‘Food for students – The best recipes for your student life’ staat vol recepten
van Wageningse studenten. Op twee september neemt Louise Fresco het eerste exemplaar in
ontvangst. Vanaf dan is het te koop in de WURshop voor ongeveer vijftien euro.

14 augustus
augustus 2009
2014
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Student + buik

Ceviche WageningenPeruvian style
Gerecht van rauwe vis, lekker voor bij picknick of barbecue
2 verse pangasiusﬁlets (400 g)
1 rode ui
1 witte ui
½ chilipeper, bijv. habanero, poblano or
serrano
2 tenen knoﬂook, ﬁjngehakt
Handje korianderblaadjes
Sap van 3 limoenen
Extra nodig: staafmixer met beker

6. Schenk vlak voor serveren de rest van de
marinade en strooi de achtergehouden
rode ui erover. Open een paar lekker
koude biertjes erbij en geniet!!

1. Snijd de vis in kleine blokjes met een
scherp mes. Doe de vis in een grote kom.
2. Halveer de uien en snijd in dunne plakjes.
3. Verwijder van de chilipeper met een
scherp mesje de zaadlijsten. Snijd de in
kleine stukjes.
4. Meng in de beker de helft van de rode
ui, alle witte ui, chili, knoﬂook, koriander en het limoensap. Mix met de staafmixer tot een smeuïge marinade en
breng op smaak met zout.
5. Houd 2 eetlepels van de marinade over
en meng de rest goed door de rauwe vis.
Dek af en laat 2 uur in de koelkast marineren. De vis is nu wit van kleur.

VERHAAL ACHTER HET RECEPT
‘Peruaanse ceviche is wereldberoemd.
Omdat in Wageningen niet alles verkrijgbaar is zoals thuis in Peru en de voedselveiligheidregels hier anders zijn, heb ik
een beetje geïmproviseerd met het recept.
In Peru laten we bijvoorbeeld de vis maar
maximaal 20 minuten in de marinade
staan. Ondanks dat is deze WageningenPeruaanse variant net als de originele versie perfect voor een zonnige dag in de
tuin, met een koud biertje erbij.’

TIPS
De chili kan je vinden in de beter gesorteerde supermarkt of bij de Toko.
Voeg op het laatst nog wat gekookte, in dunne plakken gesneden zoete aardappel toe.

Mocht je als nieuwe student tijdens het komend
jaar je buik zien opbollen,dan ben je in goed
gezelschap. Nieuwe studenten, zo blijkt uit een
Gronings onderzoek onder tweeduizend eerstejaars, komen ﬂink aan door de omschakeling naar
het studentenleven. Leden van gezelligheidsverenigingen krijgen er in de eerste drie maanden al
zo’n 2,1 kilo bij, met uitschieters naar liefst 8 kilo.
‘Gewone’ uitwonende studenten komen gemiddeld een kilo aan. Alleen de thuiswonende student
weet op gewicht te blijven die eerste maanden.
Eigenlijk is het niet zo vreemd dat nieuwelingen
aankomen. Je ouders koken opeens niet langer
elke avond een gezonde maaltijd. Niemand tikt je
nog op de vingers wanneer je een zak chips en een
blik energydrink opentrekt. En dan is er natuurlijk
bier, dat blijk je opeens ook prima te kunnen drinken op doordeweekse dagen.
Gelukkig hoeft een buikje niet slechts beschamend
te zijn. Uitdijen laat zien dat je letterlijk het onderste uit de kan haalt. Je ziet bestuursleden van gezelligheidsverenigingen op het einde van het bestuursjaar dan ook worstelen om de knopen van hun
(mantel)pak dicht te krijgen. Het vorige bestuur van
studentenverenging KSV St Franciscus nam zichzelf op de hak met een KiloKnallerPol. Hierin voorspelden de leden hoeveel kilo het bestuur gezamenlijk zou aankomen in één jaar. Maar zelfs in het verenigingsleven is de ‘trotse buik’ op zijn retour,
blijkt uit de reactie van KSV. De nieuwe voorzitter
heeft de exacte kilo’s niet paraat maar wil benadrukken dat de helft van de bestuursleden geen
gram aankwam. Bovendien is er afgelopen zomer
fanatiek gesport. Tabee, bourgondische rondingen.

Alvaro Lau, Peru, masterstudent
Geo-information Science
14 augustus 2014 — RESOURCE

5(6SLQGG



14 >> achtergrond

Baas
Baasover
overeigen
eigenbuik
buik
Een
Een
onregelmatig
onregelmatig
leven,
leven,
ongezond
ongezond
eten
eten
enen
veel
veel
bier.
bier.
Het
Het
is niet
is niet
gek
gek
datdat
studenten
studenten
aankomen
aankomen
tij-tijdens
dens
hun
hun
eerste
eerste
jaar.
jaar.
Voor
Voor
wie
wie
slank
slank
wilwil
blijven
blijven
heeft
heeft
Merel
Merel
van
van
Veen,
Veen,
diëtist
diëtist
enen
promovendus
promovendus
bijbij
Humane
Humane
voeding,
voeding,
vijfvijf
geboden:
geboden:

Veganistische pannenkoeken
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200 g volkorenmeel
100 g tarwebloem
½ tl bakpoeder
700 ml sojamelk
Zonnebloemolie om in te bakken
Extra nodig: handmixer of garde

1. Meng in een grote kom meel, bloem en
bakpoeder. Schenk al kloppend met een
handmixer of garde de melk erbij. Klop
tot het een glad beslag is. Als je niet helemaal zeker bent van het beslag, vraag
dan een van je meer ervaren pannenkoekenbakvrienden om mee te kijken.
2. Schenk een klein scheutje olie in een
hete koekenpan. Draai de pan rond
zodat de olie verdeeld is. Giet een soeplepel beslag in de hete pan en draai zodat
het beslag over de bodem uitvloeit.
3. Bak de pannenkoek tot er bubbeltjes op
het beslag komen en de randen los komen
van de pan. Keer de pannenkoek met een
spatel en bak de andere kant goudbruin.
Variatie: maak de pannenkoeken met
groenten zoals ui, champignons en papri-

ka. Voeg deze ﬁjngesneden toe direct
nadat het beslag in de pan is gegoten.
TIPS
Als het beslag wat dik is, voeg dan nog wat
melk toe. Is het beslag te vloeibaar, voeg dan
nog wat bloem toe. Bak de pannenkoeken in
twee pannen tegelijk anders ben je erg lang
bezig. Zet je ramen open want anders ruikt
je hele huis naar pannenkoeken!
Serveer met Hollandse pannenkoekenstroop erover. En vers fruit, Amaretto
likeur, kaneel of rietsuiker.
VERHAAL ACHTER HET RECEPT
‘Wie houdt er nou niet van pannenkoeken? Ik heb dit recept ingestuurd om mensen te laten zien hoe makkelijk én lekker
het is om veganistisch te koken. Niet veel
mensen weten dat het heel goed mogelijk
is om eieren uit een gerecht te laten. Mijn
huisgenoten en ik experimenteren veel in
onze keuken met veganistisch koken.’

Rolinde de Haan, Nederland, Internationale
ontwikkelingsstudies
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KOOK
Zelf gekookte maaltijden zijn gezonder dan afhaal- of opwarmmaaltijden. Kant-en-klaar-eten
bevat veel zout en energie, maar mist vitamines,
mineralen en vezels. Bovendien heb je na dit
soort eten veelal snel weer honger. Wanneer je
echt niet kan of wilt koken, moet je op zoek naar
culinaire vrienden of huisgenoten.

Superfoods – Tien mueslirepen
Extra energie terwijl je studeert
175 g boter
100 g schenkstroop
150 g honing
50 g rietsuiker
200 g havermout
70 g (volkoren) tarwemeel
70 g rozijnen
3 el chiazaad
Extra nodig: bakpapier, bakvorm of ovenschaal van 20 x 25 cm

1. Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet
de vorm in en bekleed met bakpapier.
2. Doe boter, stroop, honing en de suiker in
een pan en zet deze op hoog vuur. Breng
al roerend het mengsel aan de kook.
3. Haal de pan van het vuur en meng havermout, meel, rozijnen en chiazaad er
goed door.
4. Schep het mengsel in de ovenschaal en
verdeel het gelijkmatig.
5. Bak de koek 25 à 30 minuten in het midden van de oven lichtbruin. Na het bakken is deze nog wat zacht.
6. Haal de vorm uit de oven en maak 9

gelijke inkepingen voor de repen. Laat
minimaal een uur afkoelen en uitharden. Snijd de koek in repen.
De mueslirepen zijn een week houdbaar
in een afgesloten trommel.

PLAN
Met een goede planning wordt het makkelijker
om gezond te eten. Wie goed ontbijt en regelmatig leeft, grijpt geen snack voor de onverwachte
honger. Een goede planner anticipeert bovendien
op drinkavonden en slaat zijn toetje of tussendoortjes over. Voor snacks geldt sowieso: wat je
niet in huis hebt, kun je ook niet opeten. En dat is
ook nog eens goedkoper. Haal van worteltjes
daarentegen zoveel in huis als je wilt.

TIPS
Voeg ook eens wat gedroogde cranberries,
abrikozen of dadels toe in plaats van rozijnen. Of meng er nog wat ﬁjngehakte
noten door of andere zaden. Varieer er lekker op los!
VERHAAL ACHTER HET RECEPT
‘Dit recept is zo makkelijk te maken! Ik
kijk altijd welke ingrediënten ik in de keuken heb liggen, dan mix ik alles door
elkaar en het resultaat zijn heerlijke mueslirepen. Makkelijk mee te nemen als
snack tijdens een drukke dag.’

Marjolein Verweij, Nederland, Dierwetenschappen

WEEG
Toen Groningse onderzoekers zo’n 2000 eerstejaars volgden gedurende hun eerste drie maanden was er één opvallende groep die wel op gewicht bleef. Studenten die vooraf een weegschaal
hadden gekregen, bleken immuun voor de calorieën. Wanneer je regelmatig op de weegschaal
staat, merk je direct dat je aankomt en kun je iets
ondernemen.
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EEN FRISSE DUIK
Het was een koude zomer
voor Linda van Bets,
promovendus bij Milieubeleid. Met een groep
wetenschappers was ze op
de Noorse eilandengroep
Spitsbergen voor veldwerk.
Zo onderzocht ze de impact
van toerisme op de
plaatselijke natuur.
Hoeveel planten vertrappen
vakantiegangers
bijvoorbeeld wanneer ze
vanaf hun luxe
cruiseschepen gaan
ronddwalen?
Gelukkig was er ook nog
tijd voor ontspanning. Met
enkele andere bikkels deed
Van Bets mee aan het
traditionele zondagavondzwemmen. Hoewel,
zwemmen... in de praktijk
nam iedereen een snelle
duik om zich vervolgens
met de auto naar de voorverwarmde sauna te spoeden voor een biertje. RR
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Uit/In Wageningen

SIMONE RITZER
LIAN BEIJERS

RAJESH JOSHI

THERA DOUMA

Je bent student en je wilt
wat. Uitgaan, nieuwe mensen
ontmoeten, een sociaal leven
opbouwen. Wat heeft het kleine
Wageningen je op dat vlak
te bieden? We vroegen vier
ouderejaars van verschillend
pluimage naar hun ervaringen.

14 augustus
augustus 2009
2014
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Je hebt daar geen grenzen

Lekker gek dansen

SIMONE RITZER
vierdejaars Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

LIAN BEIJERS
vierdejaars Biologie

‘Op uitgaansgebied is er in Wageningen niet zo heel veel te
doen. Daarom werd ik lid bij Ceres: had ik in één klap allemaal nieuwe mensen en mogelijkheden om me heen. Twee
jaar lang ben ik gemiddeld drie avonden per week op Ceres
geweest. Niet alleen zijn er leuke feesten, maar je kunt ook de
andere kant van het uitgaansleven leren kennen door achter
de bar te staan of dj te worden. Dat heb ik allebei gedaan, ik
hou ervan om heel laat op de avond foute plaatjes te draaien.
De open feesten bij Ceres zijn leuk voor af en toe, maar de
besloten feesten zijn helemaal geweldig. Het zijn de gekste
verkleedpartijen en ze gaan tot heel laat door. Op de Russian
Party zag je mensen met bontmutsen, Russische leiders en
Russische sletjes en de wodka was niet te duur. Qua bierconsumptie val ik nog wel mee, na tien tot vijftien biertjes ben ik
echt dronken. Andere mensen, meestal jongens, drinken
makkelijk het dubbele. Je hebt geen grenzen bij zo’n vereniging. Alles kan en elk idee mag je uitvoeren, graag zelfs. Daardoor weet je nooit hoe laat je thuiskomt, maar tegelijkertijd
zit je nergens aan vast.
Ik ga bijna nooit buiten Ceres uit. Met Ceres kun je je hele
avond vullen, je hele week als je wilt. Mijn basis, mijn hele netwerk is bij Ceres. Ze noemen dat het Old Boys Network, maar
dit zijn gewoon de mensen met wie ik een klik heb.’

‘De open feesten in Wageningen zijn naar mijn idee
altijd een beetje hetzelfde. Drum ’n Bass en Techno is best
oké, maar niet de hele avond. Bovendien doen mensen op
verenigingen vaak van die rare sociale-status-dingen, dan
gaan ze heel stoer doen en veel bier drinken.
Zelf ben ik in mijn eerste jaar lid geworden van Unitas,
een jongerenvereniging met een alternatieve inslag.
Vooral de themafeestjes zijn geweldig. Er wordt veel aandacht besteed aan het decor en mensen verkleden zich
echt goed. Na ruim twee jaar ben ik bij Unitas weggegaan,
eigenlijk uit zelfbescherming. Ik ging iets te veel op in alle
dingen die ik er leuk vond.
Homovereniging Shout geeft hele leuke feestjes. Dat is
blijkbaar een beetje onbekend, want er komen niet heel
veel mensen op af. Maar er wordt leuke herkenbare dansmuziek gedraaid, en je kunt er lekker gek dansen. Echt
een aanrader. De laatste tijd ga ik niet veel uit in de stad. Ik
woon op Droevendaal (een alternatieve studentengemeenschap in het groen, red.) en daar is genoeg te doen.
Dan hoor je muziek in de verte en dan weet je dat er een
feestje is in een barak. Iedereen mag dan aansluiten. Er is
een gezamenlijke barak waar van alles gebeurt, van voetbal kijken tijdens het WK tot yoga en capoeira.’

Uit ontbijten voor een euro

Gezellig maar ook inhoudelijk

RAJESH JOSHI
eenjarige master Animal breeding and genetics

THERA DOUMA
tweedejaars Voeding en Gezondheid

‘Er zijn op dit moment twintig studenten in Wageningen die, net als ik, uit Nepal komen. Dat is best veel. Op
twee na wonen we allemaal in de sterﬂat aan de Bornsesteeg. Elke vrijdagavond spreek ik af met een groepje
van vijf of zes mensen om te eten en te kletsen. Steeds bij
iemand anders. We proberen dan Nepalees te koken,
maar dat is moeilijk want niet alle ingrediënten zijn hier
te koop. Soms, bij grote Nepalese feestdagen, zijn we met
zijn allen bij elkaar en dragen de vrouwen traditionele klederdracht.
Toen ik hier een jaar geleden kwam, gingen we in het
weekeinde vaak rondreizen door Nederland. Den Haag,
Amsterdam met zijn grachten, en de zee natuurlijk. Nepal
ligt niet aan zee, dus dat is voor mij best bijzonder. Daarnaast ga ik ook altijd met de excursies mee van het IAC en
de ISOW.
Elke zaterdagmorgen ga ik met een paar vrienden naar
de Hema. Daar kun je namelijk ontbijten voor maar één
euro! Af en toe nodig ik andere studenten uit, maar ik ga
toch vooral met de Nepalezen om. Het is prettig om na een
week Engels weer Nepali te kunnen spreken. Dat voelt als
thuis. Het maakt het studeren hier een stuk makkelijker.
Je loopt minder kans om heimwee te krijgen.’

‘Ik ben lid van de VGSW, de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Wageningen. Dat bepaalt voor een
groot deel hoe ik mijn avonden besteed. Maandagavond is
commissie-avond. We eten eerst samen met de commissie en daarna vergaderen we. Dat doen we bij iemand
thuis. Op dinsdagavond is er bijbelkring. De woensdagavond is vrij. Op donderdagavond is het kroegavond. Eerst
eten met je jaargroep en dan om half elf naar ’t Steakhouse op de Markt. Daar huren we een kelder met een
kleine bar en een paar banken. Het is klein maar gezellig.
Van de zestig leden zijn er op zo’n kroegavond meestal
een stuk of dertig. Er wordt gedronken en gekletst, sommigen gaan naar buiten sigaren roken. Het is een veilige
omgeving. Er is sociale controle; bepaalde dingen worden
niet gewaardeerd. Je zult bij ons niet snel zien dat iemand
zich lam zuipt. In het weekeinde ga ik meestal niet uit. Af
en toe ga ik wel eens met vrienden naar Het Gat, maar dat
is eigenlijk mijn enige associatie met het uitgaansleven
van andere Wageningse studenten. Mijn uitgaansleven
speelt zich best wel in een kleine kring af, maar dat is een
bewuste keuze. Ik wilde een vereniging die naast gezellig
ook inhoudelijk is. Dat je die basis met elkaar deelt en dat
daar je vriendschappen op gebaseerd zijn.’
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Typische studentensport
Voetbal? Hockey? Tennis? Gaap. Als Wageningse student koop je voor een habbekrats een sportkaart die toegang geeft tot de vele tientallen sporten die je hier
kunt beoefenen. Een mooie kans om eens wat anders te proberen dan de geijkte
massasporten. Resource zocht een paar typische studentensporten voor je uit.
tekst: Yvonne de Hilster / foto’s: Guy Ackermans

ARTHUR SONNEMANS
speelt nu drie jaar interne competitie knotsbal

kapot. Doordat je steeds kijkt naar wat er
om je heen gebeurt, heb je ook geen tijd
om na te denken of een pijntje op te merken, zoals bij hardlopen, en je krijgt als
vanzelf een betere conditie. Na aﬂoop is
het douchen en samen nog wat drinken.
Ik speel in een team met vooral studiegenoten uit mijn eerste jaar. We gaan
voor het knotsballen samen eten, spelen
bordspellen, en als iemand problemen
heeft dan praten we daarover. Door het
knotsbal zijn we een hechtere vriendengroep geworden.’

KNOTSBAL

‘Knotsbal ziet er misschien lomp en
gevaarlijk uit, maar dat valt heel erg mee.
De knots waarmee je het balletje in een
doel moet slaan is van schuimrubber.
Verder lijkt het vooral op hockey. Meer
dan af en toe een blauwe plek hou je er
niet aan over. Dat je zonder scheidsrechter kunt spelen zegt misschien ook
genoeg.
Wat veel frustraties scheelt op het veld
is dat je tegenstanders van vergelijkbaar
niveau zijn omdat poulewinnaars de volgende periode promoveren. Het ﬁjne is
verder dat je voor knotsbal niet hoeft te
trainen: je speelt gewoon eens per week
een wedstrijd van een half uur. Dat is
lang genoeg want je rent je helemaal

Investering*: Vooral in een team: het beste
is om een groep mensen te vinden die je ook
buiten het knotsbal graag ziet.

ANNEMIEKE VAN MERKERK

KLIMMEN

sinds twee jaar lid van klimvereniging Ibex:

‘Als je een mooie rots beklimt
met al zijn verschillende soorten
grepen en punten om op te staan,
en je denkt: hier kan ik echt niet
op naar boven. En als het dan
toch lukt en je beloond wordt met
een uitzicht over nog meer bergen en een paar dorpjes… dat
gevoel is gewoon niet te beschrijven. Een mooie route halen geeft
zoveel voldoening. Klimmen is
een combinatie van lekker buiten
bezig zijn en constant testen hoe
ver je kunt gaan. Zolang je je aan
de regels houdt en je de persoon
die je zekert kunt vertrouwen,
kan er weinig misgaan.
Ik ben door het klimmen
zowel geestelijk als lichamelijk
sterker geworden, en heb een

hoop leuke mensen leren kennen. Relaxte mensen, die tegelijk
slecht stil kunnen zitten, graag
buiten zijn en vaak meerdere
sporten doen.
Dat we bij gebrek aan klimhal
in Wageningen voor trainingen
naar Arnhem of Nijmegen moeten is wel jammer. Maar ik heb
ook al in België, Frankrijk en
Duitsland geklommen, en inmiddels heb ik zoveel geleerd dat ik
deze zomer zelfs met een paar
vrienden kon canyoningen in
Zwitserland.’
Investering*: startersset met klimgordel, zekeringsapparaat en karabijnhaak (samen 100 euro) plus
klimschoenen (60-120 euro).

RESOURCE — 14 augustus 2014

5(6SDFKWHUJURQGLQGG



achtergrond << 21

NICK BROUWER
speelt sinds drie jaar Lacrosse bij de Wageningen Warriors:

weet ik dat ik grenzen kan verleggen. Je moet steeds tot het uiterste
gaan, ook al weet je dat je dan kapot
gaat.
Trainen doen we twee keer per
week anderhalf uur. Dan zijn we
serieus en fanatiek. Tegelijk zijn we
een hechte vriendengroep en gaan
we regelmatig samen eten of een
biertje drinken.
Na de training voel ik me altijd
goed kapot en kiplekker tegelijk;
mijn kop is weer leeg en de studiestress eruit. En wat is er nou leuker
dan met een groep sportieve, gemotiveerde jongens op het veld staan
en lekker een balletje rondspelen?’
Investering*: Mannen: stick, helm,
handschoenen en harnas (samen 200
euro) plus voetbalschoenen, tok is
optioneel.
Vrouwen: stick en bitje (samen 35
euro), voetbalschoenen.

LACROSSE

‘Lacrosse is zowel een lekker fysieke
sport als snel en technisch. Het is
een combinatie van sporten als
rugby, ijshockey en American football. Met het netje op je stick gooi en
vang je de bal die het formaat heeft
van een hockeybal. Dat ziet er wel
makkelijker uit dan het is. Ik train
daarom ook voor mezelf, door de bal
tegen de muur of op een doel te
schieten. Want als je in een wedstrijd eens vlakbij de goal bent wil je
dat punt ook wel maken. Verder
mag je elkaar blokken. Lacrosse
vergt dus ook mentale kracht, want
blijf maar eens goed lopen en
gooien als er iemand van twee meter
in het vierkant op je afstormt. De
dames spelen overigens met een
iets andere stick en alleen een bitje.
Hun spel is iets technischer, bij ons
is het meer ijshockey.
Door Lacrosse ben ik ook gewend
geraakt aan presteren onder druk en

SASKIA TERSTEEG

ROEIEN

sinds een jaar wedstrijdroeier bij Argo:

‘Het leuke aan roeien is dat
je samen ergens naartoe
werkt en bij een wedstrijd
uiteindelijk met z’n allen
doodgaat in de boot, waarna
op de kant de voldoening
volgt. Verder is het vooral
genieten op het water, zeker
als je met z’n tweeën hard
gaat omdat de halen mooi
gelijk en krachtig zijn. Elke
keer probeer je het ook weer
beter te doen dan de vorige
keer. De benodigde discipline voor de dagelijkse trainingen had ik al wel, net als
het besef dat inspanningen
zich gaan uitbetalen. Het is
wel belangrijk om te genieten van de momenten dat
het goed gaat.
Wedstrijdroeien blijk ik
heel leuk te vinden. Ik heb
vanaf mijn vijfde geschaatst,
en best fanatiek ook, maar
voor wedstrijden was ik altijd
veel te zenuwachtig. Nu heb
ik ploeggenoten en gaat het

veel beter. De overstap van
schaatsen naar roeien ging
vrijwel vanzelf. Roeien is net
als schaatsen een technische, cyclische beweging,
waarbij je constant werkt
aan je techniek. Sterke
benen had ik al, van het
schaatsen en van iedere dag
twaalf kilometer naar school
ﬁetsen. Wil je fanatiek sporten en kans maken om door
te stromen naar nationale
selecties, ga dan vooral
roeien. Ik wil zelf in ieder
geval zo hard mogelijk leren
roeien en zo ver mogelijk
komen.’
Investering*: Basic sportkleding en oude gympen het je
vast nog, zweetshirts zijn
mooie aanvulling (5-20 euro),
voor wedstrijden is clubtenue
verplicht (20-40 euro).

*INVESTERING
Om te mogen sporten op
sportcentrum de Bongerd,
bij een studentensportvereniging (ssv) of een door
Thymos erkende vereniging moet je sportrechten
kopen op je WUR Card.
Van de verenigingen kun
je gratis of tegen gereduceerd tarief lid worden.
Link om op internet mee te
nemen:
www.wageningenur.nl/nl/
Wageningen-Campus/
sports-centre-de-bongerd/
SWU-Thymos/SWU-Thymos/
Sportverenigingen.htm
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WEN ER MAAR AAN
Voor buitenlandse studenten is het vaak wennen als ze in Wageningen komen.
De voorliefde voor ﬁetsen, de verbijsterende directheid en het sobere boterhammetje
met kaas vormen een rijke bron van verwondering. Maar hoe vind je als buitenlandse
student hier zo snel mogelijk je weg? Ervaren voorgangers vertellen je wat je per se
moet weten over Wageningen en de Wageningers.
tekst: Yvonne de Hilster / illustratie: Henk van Ruitenbeek

Charles M. Kariuki
PhD-student uit Kenia
‘Nederlanders vinden altijd wel een excuus voor een feestje. Een docent kan
een klas uitnodigen voor het eten omdat ze zijn colleges hebben gevolgd, er
is taart bij verjaardagen en wetenschappelijke publicaties, en heeft iemand een baby gekregen,
dan wordt deze op het werk geshowd bij de thee – met
taart natuurlijk.’

Ayse Coban
Erasmusstudent uit Turkije
‘Neem van mij aan dat het belangrijk is
om op de ﬁets je hand uit te steken als je
links- of rechtsaf wilt slaan. Ik lag onlangs op het asfalt omdat iemand het
niet deed. Het goede aan Wageningen is
dat je er, als vrouw, veilig in je eentje over straat kan; niemand zal je lastigvallen. Ik heb trouwens een klein notitieboekje waar ik Nederlandse woorden in opschrijf met
daarachter het Turkse woord, want ik wil graag wat Nederlands leren.’

Hongyin Pei
Masterstudent uit China
‘Ik woon op een gang met zeven Nederlandse studenten. ’s Avonds eten we samen, waarbij we de kosten delen. Dat is
een goede manier om Nederlandse studenten en gewoonten te leren kennen,
en ze maken mijn leven makkelijker. Ik kon amper koken,
maar ze hebben me geleerd spaghetti te maken en lasagne uit de oven – heel lekker is dat. Ik studeer inmiddels
ook als een Nederlander: veel efﬁciënter dan ik gewend
was, waardoor er ’s avonds tijd is voor leuke dingen. Dus

sluit jezelf niet op in je kamer of de bieb, maar lunch met
je klasgenoten, koop een sportkaart en doe zoveel mogelijk mee aan activiteiten om vrienden te maken. Vriendschappen maken je leven een stuk makkelijker.’

Konstantinos Litsos
Masterstudent uit Griekenland
‘Nederlanders leven volgens een strak
rooster. Er zijn vaste tijden om af te
spreken, en om half zes verruilen ze
werk voor privé. Als je iemand na zeven
uur ’s avonds mailt, dan moet je er rekening mee houden dat die mail pas de volgende dag gelezen wordt. Verder zijn Nederlanders heel direct, omdat ze
vanaf het begin af aan eerlijk willen zijn, in plaats van dat
ze iedereen te vriend willen houden, zoals ik gewend ben.
Maar het is niet hun bedoeling om je te beledigen, dus vat
hun directe boodschap niet persoonlijk op.’

Ying Zhao
Net afgestudeerd, uit China
‘Hoe Nederlanders zo lang en sterk kunnen zijn, met die twee boterhammen
met kaas en ham die ze tussen de middag eten, snap ik nog steeds niet. Maar
je eigen, andere lunch meenemen is
geen probleem. Dus koop een ﬁjne plastic bak, kook ’s
avonds iets meer en neem dat mee. Zelf eet ik intussen
tussen de middag ook wel eens boterhammen met kaas.
Als je Engels niet goed is, kijk je colleges dan terug via internet, direct na aﬂoop of voor het volgende college. Dat
heeft mij goed geholpen. En wees niet verlegen. Als je in
Nederland iets wilt bereiken moet je je uitspreken. Na college kun je ook best een docent wat vragen. Gewoon durven.’
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Linda Yevoo
Promovendus uit Ghana
‘Wat me nog steeds verrast is dat Nederlanders niet simpel met ja of nee kunnen antwoorden. Wil je wat vragen in
een winkel, of iets huren, dan zeggen ze:
dat kan. Weet je het nog niet zeker. Als
je geen Nederlands spreekt en ergens hulp bij nodig hebt,
zoek dan iemand met een glimlach op zijn gezicht. Mensen die lachen staan meer open voor anderen. Vaak is het
wel even zoeken. Op straat en in winkels zie je vooral mensen met een strakke, serieuze blik.’

Hashmatullah Hotak
Masterstudent uit Afghanistan
‘De eerste maanden kon ik niet aan het
gezicht van Nederlanders aﬂezen of iemand goed- of slechtgehumeurd was.
Daardoor werd ik regelmatig van mijn
stuk gebracht. Later ging het beter, toen
ik Nederlandse vrienden maakte met wie ik ook veel tijd

doorbracht buiten de colleges. Ze staan open voor andere
culturen, en mijn vrienden spreken nu ook een paar woorden van mijn taal, heel bijzonder.
Eten tijdens college is hier trouwens normaal. De eerste
keer dat iemand naast me een appel at, kon ik het college
absoluut niet meer volgen, maar inmiddels ben ik eraan
gewend en eet ik soms ook wat als ik honger heb.’

Imanirareba Ephrem
Masterstudent uit Rwanda
‘Het onderwijs in Wageningen is heel
anders dan hetgeen ik gewend was. Nederlandse studenten werken harder en
soms moet je echt veel lezen. Uit ervaring kan ik zeggen dat je dit leeswerk
niet moet laten liggen. De colleges worden dan lastig te
volgen en het is echt teveel om vlak voor je examen in te
halen. Ik houd het studeren vol door een regelmatig potje
voetbal na de middagcolleges. Dat frist je geest op. Even
douchen en eten en ik kan weer fris de boeken in.’
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WELKOM IN WAGENINGEN
Van middelbare school naar universiteit betekent meestal ook: een heel nieuw
leven. Resource vroeg aan de student-bloggers van onze website om eens terug
te denken aan hun eigen introductietijd in Wageningen. Wil je meer lezen van
deze bloggers? Bezoek dan regelmatig onze site: www.resource-online.nl.

Good impression
On my ﬁrst day at Wageningen University, I wanted to make a good
ﬁrst impression on my peers and
professors. Therefore I spent a
long time choosing my clothes. As
I nervously paced across the campus in my high-heeled sandals and
ruby pink trousers, however, I
soon discovered I stood out in a
curious way. A pair of muddy
hiking boots would have been a
better guess at the Wageningen
dress code.
I come from Italy, where people
place special emphasis on style.

Therefore, I used to put a lot of
thought into my outﬁts. My ﬁrst
encounter with people from the
Netherlands seemed to reveal a
similar attitude to clothing. It was
in Maastricht, where I ﬁrst visited
the university. Students there really knew how to dress themselves.
How diﬀerent it turned out to be in
Wageningen. Here people attend
their lessons in lumberjack outﬁts
and always look as if they’re ready
to go and milk cows. They also
show up in their jogging trousers,
their squash trousers… sometimes

with no trousers. A special mention for that Chinese girl in silver
moon boots and white leggings:
you rule.
Eventually I gave up my city pretences, and happily so. Here I discovered the beauty of not judging
people by their clothes and I started to change my wardrobe. I still
feel I am more properly dressed
then most students, but the last
time I was home, my mother checked me out and asked: ‘… You
aren’t going to milk cows, are
you?’ Camilla Ponte

Tweede leven
‘Welkom in Wageningen’, klonk het
enthousiast tijdens mijn eerste
college in 2010. Ik voelde me er
kennelijk gelijk thuis, want ik herinner me de eerste weken in Wageningen als een verademing. Ik had
net een gefaald jaar Diergeneeskunde in Utrecht achter de rug, en
ik was eigenlijk behoorlijk klaar
met studeren. Met gemengde
gevoelens begon ik aan de studie
Agrotechnologie, niet wetend of ik
voor dit project meer geschikt was.
Op je eerste collegedag begint

eigenlijk je tweede leven (in mijn
geval dus m’n derde). Toen ik de
bus uitstapte en de campus op
liep, realiseerde ik me dat Wageningen de komende jaren van m’n
leven zou gaan bepalen. Ik zou van
deze universiteit gaan houden,
maar ik zou deze plaats ook haten
als ik na een week hard leren weer
eens zakte voor een examen. Toch
heb ik geen moment spijt gehad
van vier jaar Wageningen. Het ‘wijgevoel’ dat hier heerst is meeslepend.

De eerste weken sloot ik Wageningen in m’n hart en maakt ik veel
nieuwe vrienden. Verder leerde ik
snel dat je studententijd er een is
van maximaal genieten van je vrijheid (verantwoordelijk noemen ze
dat thuis) en je zelfstandigheid.
Dit tweede leven is een beetje vergelijkbaar met de start van een
nieuw kalenderjaar, al je nieuwe
plannen en voornemens zijn binnen
handbereik! Jan-Willem Kortlever
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Robotic life
It was almost a year ago that I left
Nepal and dived into this strange
ﬁrst world country, a place that
many people from the third world
dream of. While I felt the pain to
leave my family, I soon got
acquainted to the way of living
here in Wageningen.
My academic life wasn’t easy
however. Studying took me about
ten hours a day on weekdays, after
which I was usually exhausted.
Thus days went by, I was working
hard, but I didn’t see any friends
at all. My life had turned into a

‘robotic’ routine.
Gradually however I got to know
my international coursemates and
other students from the Nepalese
community. Together we fought the
boredom: laughing and looking for
happiness in even the smallest
events. Counting on each other in
both good and bad times.
As I studied, had fun with my
friends and travelled around, I realized an important thing. This
robotic life I met here in the West
is actually the reason why it is a
‘ﬁrst world’. Living for yourself and

planning your life around a tight
schedule apparently leads to material prosperity. But is that what I
want?
A lot has changed over the last eleven months, and at the same time I
have returned to the point from
where I came. Although I adapted
a Western lifestyle, my primary
motive has been, and will always
be, that whatever I do, I do it for
my family and their happiness. So
in a way, traveling to Holland has
helped me to keep me grounded to
Mary Shrestha
my origin.

‘Ik kan je maar één ding adviseren:
wat je ook kiest, ga er helemaal
voor en zorg dat je niks mist’

Vereniging of niet
Welkom in je studententijd, de
meest awesome tijd van je leven.
Geloof me, als je er helemaal in
duikt en geen feestje, college, klus
of gelegenheid aan je voorbij laat
gaan dan zal je eerste jaar net zo’n
achtbaan van ervaringen en emoties worden als het mijne was.
Maar nu, in je AID, speelt vooral de
vraag op: wil ik lid worden van een
studentenvereniging? Eén ding
staat als een paal boven water: het
antwoord op die vraag is bepalend
voor de rest van je (studenten)tijd.
Of en waar je lid wordt, bepaalt

hoe je agenda er de komende jaren
uit gaat zien, waar je je vrienden
maakt en misschien zelfs waar je
je toekomstige levensgezel(lin)
vandaan haalt. Geen kleinigheid
dus.
Laat je niks wijsmaken, verenigingen trekken tijdens de AID álles uit
de kast om goed voor de dag te
komen en zo veel mogelijk leden te
werven. En nee, tijdens de AID
krijg je geen realistisch beeld van
wat een vereniging inhoudt. Weet
in elk geval dat je naast de grote
klassieke verenigingen (Ceres, KSV

en SSR) ook kun kiezen voor sportief (Argo), levensbeschouwelijk
(vier verenigingen) of alto (Unitas). Of je wordt gewoon nergens
lid, er is altijd nog je studievereniging.
Of en waar je lid wordt, moet je
uiteindelijk helemaal zelf
beslissen. Ik kan je maar één ding
adviseren: wat je ook kiest, ga er
helemaal voor en zorg dat je niks
mist. Want neem maar aan van een
oude zesdejaars als ik, je
studententijd is voorbij voordat je
het weet. Romy Appelman
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ZON
Linkshandigheid komt meer voor
bij mannen die geboren zijn in
november, december en januari:
2,3 procent per maand meer dan in
de andere maanden. Dat blijkt uit
onderzoek van de universiteit van
Wenen. De wetenschappers vermoeden een zonlicht-eﬀect in de
conceptiemaanden mei, juni en
juli. Kort samengevat: meer zon,
meer testosteron, meer linkshandigheid. Hoe dat zit in slechte
zomers is niet bekend.

BEDGEHEIMPJES
Communicatie
tussen liefdespartners is
aanzienlijk
beter na een
goede wip, beweren onderzoekers
van de Universiteit van Iowa. Dat
komt door het feel good hormoon
oxytocine, dat volop vrijkomt na
een orgasme. Alcohol maakt de
tong ook losser, maar zorgt volgens de wetenschappers voor uitwisseling van minder belangrijke
informatie. Zin in een goed
gesprek?

SLAAP

Nieuwe apps van de uni
De universiteit is hard bezig om
nieuwe apps te creëren. Afgelopen zomer werd er een gelanceerd die nieuwe studenten
wegwijs moet maken: Welcome to
Wageningen.
Voor nieuwe studenten kan het
een hele uitdaging zijn om Wageningen te leren kennen. Hoe kom je
in Wageningen met het openbaar
vervoer? Waar zijn de onderwijsruimtes? Welcome to Wageningen
geeft antwoord op deze en vele andere vragen. Vooral voor buitenlandse studenten is de app onmisbaar. Voor de reis van Schiphol
naar de campus is er bijvoorbeeld
een ﬁlmpje met informatie over de
treinreis. Ook vertelt rector magniﬁcus Martin Kropff je op het
beeldscherm ‘hoe je Wageningen
nou eigenlijk uitspreekt.’ De app
levert verder informatie over medische voorzieningen, over Nederlanders en de cultuur. Kortom, studenten worden stap voor stap wegwijs gemaakt op de campus.
Ondertussen zijn er nog ander
apps in de maak. In de immer woe-

dende strijd om meer studenten te
trekken komt afdeling Voorlichting en Werving met de WURpp.
De bedoeling is dat Wageningse
studenten daarvoor foto’s en andere content gaan leveren. Ze kunnen punten verdienen door opdrachten te vervullen. Die punten

kunnen ze later inwisselen voor
gadgets. De content is uiteraard
bedoeld om scholierenen andere
geïnteresseerden te laten zien hoe
het Wageningse studentenleven in
elkaar steekt. Naar verwachting
wordt de WURpp begin september
gelanceerd. We zijn benieuwd. NM

ANDERE HANDIGE APPS
AID Wageningen. Een must have voor elke AID-loper, met het laatste nieuws, je
persoonlijke programma en alle informatie die je maar nodig hebt. Je kunt pushberichten instellen om het belangrijkste nieuws direct te ontvangen.
Available PC. Afgelopen collegejaar ontwikkeld met de Student Council. De app
vertelt je welke computers op de campus beschikbaar zijn wanneer je er een nodig hebt. Handig als je aan een verslag wilt werken.
Sports Centre de Bongerd. Cursussen in het sportcentrum zitten vaak razendsnel vol. Vroeger moest je dan achter een pc klaar zitten om nog op tijd te zijn.
Met deze app wordt dat veel makkelijker. Ook kun je het fitnessrooster bekijken
en squashbanen reserveren.
Statistical Support WUR. Statistiek komt in elke Wageningse studie voor. Een
docent ontwikkelde deze app om het studenten makkelijker te maken de juiste
test te kiezen bij een vraagstuk. Heel nuttig als je het even niet meer weet.
Campus. Heb je een afspraak in Triton, maar je hebt geen idee waar dat gebouw
is? Ben je vergeten waar Huub Savelkoul te vinden is? De Campus app biedt uitkomst. Alle mensen en gebouwen op de campus kun je ermee vinden, inclusief
route ernaar toe.

Zwitsers leren makkelijker Nederlandse woorden als ze die woorden
daarna ook horen in hun slaap. Het
brein luistert en werkt volgens
Zwitsers onderzoeker ook onbewust aan het geheugen. Slapend
leren bestaat dus min of meer.
Maar je moet wel eerst leren
anders werkt het trucje niet. In de
test zaten bovendien wel erg veel
makkies zoals naam-Nahme en wolWolle. Benieuwd of het ook werkt
als Zwitsers Zweeds leren.

DIE EET
Als trainen leuk is, val je af. Is trainen een opgave, dan kom je aan.
Dat blijkt uit een studie van Corneel Universiteit. Proefpersonen
aten na een wandeling 35 procent
meer chocoladepudding als ze
wandelden voor de broodnodige
beweging in plaats van voor de
‘fun’. Als bewegen een opgave is,
gaan mensen zichzelf na aﬂoop
belonen door meer te eten. Maak
trainen dus vooral leuk, is de boodschap. Zou je zo van werken ook
kunnen afvallen?

HOOGTIJ In de zomervakantie heeft Wageningen iets weg
van een slaapstad. Studenten trekken weg en kroegen
blijven dicht. Maar daar trekt PopUp zich niets van aan.
Van 1 tot 10 augustus verrees de PopUp BeachClub achter
café het Gat. Het bleek een ware trekpleister voor
spaarzame achterblijvers. De eerste avond waren er zo

veel mensen dat alle mojito’s, cosmopolitans en tequila
sunrises uitverkocht waren.
Een paar avonden verregenden, maar organisator Joris
Soeter is tevreden met het experiment. Allemaal ervaring
voor de volgende keer, zegt hij. Volgend jaar dus nog
beter. NM
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AFLEVERING 33 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat voorafging: De ruige Bianca en de veel rustigere Vera hebben besloten samen mentormamma
te worden tijdens de Algemene Introductiedagen.

Stofvrij
‘P

roost!’, zei Bianca. Ze zat met Vera op het
balkonnetje. Hun blote benen lagen op de
rand en ze hadden net een rosétje in hun hand.
Beiden hadden net hun vakantiespullen
uitgepakt en de woonkamer een beetje
gefatsoeneerd. Het wachten was op hun eerste
AID-kindje, een jongen die de hele week in huis
zou slapen omdat hij nog geen kamer had.
Toen de bel ging, trok Vera aan het touw om de
deur beneden te open te doen en zette haar
vriendelijkste gezicht op. ‘Ga jij maar eerst, lieverd’, hoorde
ze een vrouwenstem zeggen. Even later verscheen er een
verlegen jongen bovenaan de trap. Hij had vet haar en een
vlassig snorretje. Naast zijn neus prijkte een gelig puistje.
‘Welkom’, zei Vera zo lief mogelijk. ‘Ik ben Vera, en jij bent
vast Hans.’ De jongen knikte, maar lachte niet terug. Hij
bleef een beetje onwennig bij de ingang staan tot zijn
moeder hem naar binnen duwde. ‘Hij vindt het een beetje
eng’, zei ze met vertrouwelijke stem tegen Vera, terwijl ze
een arm om de jongen heen sloeg. ‘Het is ook wel een hele
stap, onze jongen wordt al groot.’ Hans kromp ineen van
schaamte maar zijn moeder ging in één adem door. ‘Waar
slaapt Hans?’
In het uur dat volgde gaf Vera een rondleiding door het
huis, begeleid door constant commentaar van De Moeder.
‘Het is wel stoﬃg zeg, dat is niet goed voor Hans’ astma’, en
‘Is er wel een stille plek in huis, want Hans is een lichte

slaper.’ Toen het Vera bijna te veel werd kwam Bianca van
het balkon.
‘U moet vast nog ver rijden. Als u nou lekker naar huis gaat,
dan helpen wij Henk wel met zijn schoonmaaktaak.’ ‘Hij
heet Háns’, zei De Moeder beduusd en ze wilde verder
protesteren, maar Bianca begeleidde haar naar de deur.
‘Loslaten is moeilijk, maar bij ons is hij in goede handen.’
Zodra ze weg was bood Bianca de jongen een biertje aan,
wat hij weigerde ‘omdat het niet goed was voor zijn jonge
hersenen’. ‘Je kunt ook theezetten’, zei Bianca met een
zucht, en ze verdween naar het balkon.
Even later verscheen Vera naast haar. ‘Hij lust geen
groente’, zei ze ongelovig. ‘Ik heb hem het wiﬁ-wachtwoord
gegeven, dus hij redt zich maar.’ Bianca lachte gemeen.
‘Heb je het soms over Háns? Volgens mij past zijn matras
nog wel in de gangkast. Lekker rustig en stofvrij. Bijna.’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Ceres opent grotere feestzaal
Een nieuwe, veel ruimere feestzaal met een bar die dubbel zo
groot is dan voorheen. Dat is het
resultaat van een verbouwing
van de benedenverdieping bij
studentenvereniging Ceres. Op
11 augustus werd de zaal feestelijk heropend, net op tijd voor de
AID.
‘Het is vaak een enorme drukte op
Ceres’, vertelt kersverse president
Coen Frederiks. ‘Vooral tijdens de

open feesten.’ In april begon de
verbouwing, waarbij de hele
fundering moest worden
vernieuwd. Vervolgens kon de
indeling van de ruimte worden
gewijzigd. De benedenverdieping
bestond eerst uit een grote zaal en
een kleinere ruimte erachter. Die
twee zijn nu samengetrokken
waardoor de ruimtes een geheel
vormen. Veel handiger bij grote
feesten, aldus de president. ‘We
zijn een groeiende vereniging,

daarom wilden we dit nu doen.’
Gezelligheidsvereniging Ceres
huist al sinds 1926 in het pand aan
de Generaal Foulkesweg, en daar
komt voorlopig geen verandering
in, zelfs als de groei doorzet. De
700 leden passen er nog makkelijk
in, want ooit telde Ceres 1100 leden. Ceres is opgericht in 1878 en
is een van de grootste verenigingen
van Wageningen. Hoeveel de verbouwing heeft gekost wil Frederiks
niet zeggen. NM
14 augustus 2014 — RESOURCE
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

IDEALIS STREET THEATRE FESTIVAL
Zaterdag 16 augustus van 20.00 tot 23.00 uur
Een kleurrijk onderdeel van de AID is het
straattheater festival. Het hele centrum van

Wageningen stroomt vol en overal is wat te
beleven. Jong en oud, student of geen student,
iedereen wordt vermaakt. De straten
veranderen in één groot theater. Een van de
weinige evenementen waar je als niet-AIDer
zonder problemen terecht kunt.
SSR-W - ENJOY THE SILENCE
Maandag 18 augustus van 23.00 tot 05.00 uur
Een welbekend feest van SSR-W tijdens de AID:
de silent disco. Ben je nog nooit naar een silent
disco geweest? Ga dan zeker even langs want
het een bijzondere ervaring om een muisstille
zaal vol met dansende mensen te zien. Als je tot
zes uur blijft, kun je deelnemen aan het
legendarisch ontbijt.

WAGENINGEN UR CAMPUS - AIDANCE
Woensdag 20 augustus van 19.00 tot 00.15 uur
Het sluitingsfeest van de AID 2014. Ook
toegankelijk voor studenten die dit jaar geen
AID lopen. De feesten op de campus zijn
iedereen de afgelopen jaren goed bevallen,
denk aan het Orion Openings feest en Neon
Splash. Niet-AID’ers kunnen nu al hun
toegangskaartje kopen (7,50 euro). Dat geeft je
de zekerheid dat je toegang krijgt tot wat
waarschijnlijk een hoogtepunt van de AID gaat
worden. Beslis snel, want OP=OP.

Deze rubriek wordt verzorgd door het Wageningen
UP-team.

>> HET ECHTE WERK

‘IK MOEST ALLE
TROUWFOTO’S ZIEN’
Wie? Janna de Geus
Wat? stage als consultant by Fresh Studio
Waar? Hanoi, Vietnam
‘Mijn stageplek in Vietnam heb ik te danken aan Gert
Spaargaren, hoogleraar bij leerstoelgroep Milieubeleid.
Hij hielp mijn vader, een akkerbouwer, met de graanoogst. Toen ik zei dat ik nog op stage moest, vertelde hij
dat hij een PhD’er begeleidt die in Hanoi werkt.
Zo kwam ik terecht bij consultancybureau Fresh Studio.
Ik werk mee aan een project waarmee boeren geholpen
worden hun winst en gezondheid te verbeteren. Veel boeren hebben een ijzertekort, omdat ze alleen hun eigen
gewassen eten. Binnen ons project wordt uitgezocht hoe
we aardappelen gunstig aan de markt kunnen brengen, deze zitten
namelijk vol met ijzer. De sfeer binnen het bedrijf is ongedwongen. In
veel bedrijven is een strakke hiërarchie, hier valt dat reuze mee. Daar
zijn mijn Vietnamese collega’s volgens mij wel trots op.
Mijn verblijfplek staat in de wijk Tay Ho, aan een groot meer in het midden van de stad. Daardoor maak ik veel mee van het dagelijkse leven in
Vietnam. Zo zat ik vroeg in de ochtend een keer aan bakje noodlesoep
toen ik door een vrouw werd uitgenodigd op de thee. Ze liet heel trots
alle diploma’s en trouwfoto’s van haar kinderen zien en ook alle vakantiefoto’s. Dat was superleuk om mee te mogen maken.
Uitslapen is er niet bij hier. In de straat achter mijn huis hangt een luid-

spreker die elke ochtend om zeven uur het volkslied afspeelt, dan het
nieuws brengt en dan nog een liedje. Toen ik mijn begeleidster vroeg
wat dat was, luidde het antwoord: “Welcome to the social republic of
Vietnam!” Het communistische karakter van het land kwam ook terug
in een bijeenkomst voor boeren die Fresh Studio organiseerde. Daar
waren twee vrouwelijke functionarissen van de overheid aanwezig die
er goed op letten dat er niets ‘ongepast’ werd gezegd.
Ook heb ik op de scooter een traditionele wet-markt bezocht, een
enorm kleurrijk, levendig spektakel. De overheid wil deze markten,
waar vooral lokaal vers voedsel wordt verhandeld, verbieden. Maar de
bevolking protesteert daar hevig tegen.’ AJ
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gevraagd/aangeboden

MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in … Zimbabwe
In het nieuws: Overal ter wereld verlaten kersverse studenten
hun ouderlijk huis om naar de universiteit te gaan. Een nieuwe
levensfase. Ieder land kent zijn eigen gewoontes. Hoe ziet ‘gaan
studeren’ er in Zimbabwe uit?
Commentaar door Matthew Wedzerai, tweedejaars Animal
Sciences en Blessing Chitanda tweedejaars International
Development Studies. Beiden uit Zimbabwe.
Matthew: ‘Veruit de meeste Zimbabwaanse studenten gaan op
de campus wonen. Daar hangt de juiste sfeer want alles is er op
gericht om te kunnen studeren en het is goedkoop wonen. Het
scheelt een hoop geld als je niet elke dag met de bus hoeft.
Iedereen heeft een eigen kamer en er zijn winkels en een
kantine. Je gaat alleen voor hele leuke dingen de campus af.
Uitgaan of naar de bioscoop bijvoorbeeld.’
Blessing: ‘Ik verhuisde van de hoofdstad Harare naar een klein
stadje voor mijn studie. Tijdens de introweek vertelden ze ons
alles over clubjes, studentenbesturen, sporten en gezondheidsfaciliteiten. De week eindigt met een feest. Daar ben ik niet
heen gegaan omdat ik niet van de drink- en ﬂirtsfeer houd. Ik
maak liever op een rustigere plek een praatje met andere
mensen. Oudere studenten gaan veel met de nieuwelingen om,
wat het wennen veel makkelijker maakt dan hier in Nederland.’
Matthew: ‘Gaan studeren betekent in Zimbabwe dat je
zelfstandiger wordt. Koken kan ik al sinds ik acht ben, en ook
wassen en schoonmaken was niet nieuw. Wel had ik voor het
eerst zelf geld, dat leende ik van de overheid. Ik bespaarde geld
door een kamer te delen met een vriend, ook al mocht dat
eigenlijk niet. Overigens heb ik mijn lening niet terug hoeven
betalen, de inﬂatie was op dat moment zo hoog dat het maar
heel weinig was. Toen is het kwijtgescholden.’
Blessing: ‘Als je gaat studeren in Zimbabwe leer je je beter te
kleden. Nette spijkerbroeken, een chique handtas, hakken en
make-up. Dat komt omdat we tegenwoordig vrij zijn om te
dragen wat we willen. Vroeger legden de scholen en
conservatieve ouders strenge regels op.’ NM en MS

mededelingen

Aangeboden en gevraagde goederen en (vrijwilligers)werk voor studenten en medewerkers. Lever
maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Gevraagd/Aangeboden’

Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Lever maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning (voor de
international edition óók in het
Engels) via resource@wur.nl, met
als onderwerp ‘Mededeling’.

NJR zoekt twee jongerenvertegenwoordigers
NJR is op zoek naar twee nieuwe
jongerenvertegenwoordigers.
Een jongerenvertegenwoordiger
bij de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties en een jongerenvertegenwoordiger Duurzame
Ontwikkeling.
Zij gaan met de Nederlandse delegatie mee naar de VN en laten daar
de stem van jongeren horen. Dé
schakel tussen jongeren en politici! De functie is erg uitdagend,
zorgt voor een internationaal netwerk en staat goed op je CV. NJR is
op zoek naar enthousiaste jongeren tussen de 18 en 25 jaar oud die
deze (vrijwililgers)functie op zich
willen nemen.
INFO: WWW.NJR.NL/NJR/VACATURES.HTML,

Aardappeldemodag
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen
UR, en de Nederlandse Aardappel
Organisatie organiseren op 20 augustus van 10.00 tot 19.00 uur de
Aardappeldemodag, dé tweejaarlijkse ontmoetingsplaats voor de
aardappelsector: telers, handel,
verwerkers toeleveranciers en onderzoekers. De Aardappeldemodag
wordt net als de eerdere edities
gehouden op het terrein van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
aan de Groeneweg te Westmaas en
is gratis toegankelijk. Thema van
de Aardappeldemodag 2014 is:
‘Schone teelt bepaalt de toekomst’.
Op het Energieplein staat alles in
het teken van energiebesparende
en -leverende maatregelen.

WWW.JONGERENVERTEGENWOORDIGERS.NL

MEER INFO: WWW.AARDAPPELDEMODAG.NL

Oproep voor waarnemingen halsbandparkieten in agrarisch gebied
De halsbandparkiet is een exoot
die sinds de jaren zeventig in Nederland voorkomt, vooral in de
grote steden van de Randstad. Er
leven hier naar schatting inmiddels 10.000 halsbandparkieten.
Recent komen nu ook waarnemingen uit het agrarisch gebied. De
parkiet eet vruchten, zaden en
knoppen en daardoor is er kans op
schade in bijvoorbeeld de fruitteelt en boomteelt. CLM onderzoekt in opdracht van de NVWA
(Voedsel- en Warenautoriteit) of er
schade optreedt en welke risico’s
er zijn. Daarvoor doet CLM een oproep aan agrariërs en omwonenden om de aanwezigheid van of
schade door parkieten op agrarische bedrijven door te geven.
De halsbandparkiet is een grote
groene parkiet met rode kromme
snavel.

Measuring Behavior 2014
Internationaal wetenschappelijk
congres, van 27 tot 29 augustus,
over high-tech gedragsonderzoek.
Measuring Behavior staat bekend
om haar interdisciplinaire karakter. Consumenten gedragsonderzoek, de laatste ontwikkelingen op
het gebied van psychiatrische en
neurologische aandoeningen, automatische gedragsherkenning, welzijnsonderzoek bij vee, alles komt
aan bod in het programma. Het
congres wordt dit jaar gehouden in
Wageningen en wordt georganiseerd door hoofdsponsor Noldus
Information Technology. Een onafhankelijke commissie, bestaande
uit een groep internationale wetenschappers, waarborgt de kwaliteit van het congresprogramma.
Gernot Riedel (Universiteit
Aberdeen), Maurizio Mauri (Universiteit van Milaan) en Egon L.
van den Broek (Universiteit
Utrecht) zijn aan het congres verbonden als voorzitter.

U KUNT UW MELDING DOORGEVEN OP HTTPS://
NL.SURVEYMONKEY.COM/S/HALSBANDPARKIET

HET CONGRESPROGRAMMA IS BESCHIKBAAR OP
WWW.MEASURINGBEHAVIOR.ORG/MB2014/HOME
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Young KLV training - Lenen voor je
studie, hoe werkt dat eigenlijk?
Zes op de tien studenten heeft
geen ﬂauw idee hoe hoog hun studieschuld is (ISO, 2011). Nieuwe
regels maken de ﬁnanciële situatie
van studenten nog onduidelijker.
Heb jij ook vragen over geldzaken,
wil je weten welke regels op jou
van toepassing zijn en hoe je je
geld eﬃciënt kunt beheren? Kom
dan naar deze workshop. Experts
van DUO staan klaar om inzicht te
scheppen in alle relevante regels,
je te helpen een slimme toekomstgerichte strategie te ontwikkelen
en al je vragen te beantwoorden!

Donderdag 11 september, 19.00 –
22.00 uur in Impulse. Gratis toegang.
MEER INFO: WWW.KLV.NL

Young KLV course CV Writing
When writing a CV, you want to differentiate yourself from other job
applicants. Learn tips & tricks to
show your talents in your CV.
During the course the trainer gives
feedback on every CV and along
the way she gives general information on how to write an eﬀective
CV. Monday 15 September 13.0014.30 uur in Impulse.

Young KLV training
Time Management
Wil je meer grip krijgen op je eigen studeergedrag en tijdbesteding? Maak dan tijd voor deze training. Je brengt in kaart waar je tijd
aan besteedt, wat je belangrijkste
tijdvreters zijn en op welke activiteiten je kan bezuinigen. Aan de
hand van een stappenplan bespreken we wat er komt kijken bij het
maken van een realistische planning. Donderdag 18 september,
19.00 – 22.00 uur in Forum. De
training is in het Nederlands.

agenda
Zaterdag 16 augustus

IDEALIS STRAATTHEATER
Straattheaterfestival in het centrum van Wageningen. Vanaf
20.00 uur vormen Markt, Raadhuisplein, Salverdaplein en een
deel van de Hoogstraat en de Vijzelstraat een decor voor een doorlopend speelschema vol vermaak.
Binnenlandse en buitenlandse artiesten geven een muzikale, acrobatische of humoristische voorstelling.

MEER INFO: WWW.KLV.NL

MORE INFO: WWW.KLV.NL

Plaats uw banner
op de website
van Resource.

Voor informatie belt u met
Thea Kuijpers, 84020 of
mailt u naar resource@wur.nl
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Nog niet uitgelezen?
Je hoeft niet 14 dagen te wachten op de nieuwe
Resource. Op resource.wageningenur.nl gaan we
gewoon door met nieuws en discussie.

Invitation

Opening Academic Year 2014-2015
1 September 2014

Register
Now!

Addressing our world’s
great challenges
www.wageningenUR.nl/oay

Welcome at

CINEMEC – ZIE DE BETERE FILM OP Z’N BEST!

ARTFILM: BOYHOOD

Bevrijdingsstraat 22 Ċ Wageningen Ċ (0317) 410 842 Ċ www.lazuur.com

ACTIE: GUARDIANS OF THE GALAXY 3D

DONDERDAGAVOND OP ALLE FILMS € 3,– STUDENTENKORTING
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

A sophisticated teapot
When I arrived in the Netherlands, I rented a small apartment in the house of a Dutch woman. I
had many expectations about how life in this faraway country would be, especially arriving in one
of the coldest months of the year. One thing I would miss from Colombia was its coﬀee. I knew
Dutch people like coﬀee too, but also tea. And I was sure there would be a greater variety of teas
than of coﬀees.

As soon as I arrived at my new apartment, the lady offered me a Dutch coffee as a way to welcome
me. Two things caught my attention. First, the kitchen was located in front of the window that
looks out onto the main street. In Colombia, the kitchen is always at the back of the house and
usually in a place where visitors cannot see it easily. The second thing that I noticed was a strange
pot on a table close to the stove. It was a blue-and-white china pot decorated with typical Dutch
windmills and clogs. On the top it had an open space and many other smaller holes surrounding
it. I wondered what that object could be.... ‘Of course, it is a teapot,’ I thought. I imagined you
could put the tea bags through the small holes of the pot and then ﬁll it with hot water from the
top.
Some months later when the spring arrived, I discovered that it was a tulip vase. I still smile each
time I see one full of tulips. Clara Peña-Venegas, Colombia, PhD student Crop Systems Analysis Group
Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter
with Dutch culture in detail and comment on it brieﬂy. 300 words max. Send it to resource@wur.nl
and earn ﬁfty euro and Dutch candy.
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THEEPOT
Toen Clara naar Nederland kwam, trok ze in bij
een Nederlandse vrouw.
Ze had gehoord dat Nederlanders heel veel thee
drinken. Dus toen ze een
gekke porseleinen pot op
een tafeltje bij het fornuis zag staan, ging ze
ervan uit dat het een
theepot was. De grote
opening aan de bovenkant kon ze wel plaatsen,
maar de vele kleine gaatjes.... misschien zijn die
wel voor de theezakjes.
Pas maanden later ontdekte Clara dat het een
ouderwetse tulpenvaas
was.



