Meer concurrentie

Interview Louise Fresco

Geen 8, maar 4 procent

Vrijhandelsakkoord met de VS is goed
voor de landbouw, meent het LEI. | p.10 |

‘Wij zijn hier om het verschil
te maken.’ | p.12 |

Wageningen University groeit
toch minder hard dan gedacht. | p.26 |

RESOURCE
Voor studenten en medewerkers van Wageningen UR

nr. 3 – 11 september 2014 – 9e jaargang

Op avontuur in de Oost
Eerste colleges in Singapore | p.18

5(6SEHHOGLQGG



2 >>

liefdewerk

>> OLGA + JIU JITSU
Olga Lyashevska, onderzoeker Bodemgeograﬁe bij Alterra

‘Jammer dat het niet olympisch is’
Haar eerste les was negen jaar terug als studente in
de Bongerd. Nu is ze Europees Kampioen in de open
klasse van de ‘zachte kunst’ jiu jitsu. Dat was begin
dit jaar. ‘Een overwinning op mezelf’, zegt ze
daarover. Een hoogtepunt. Op het juiste moment de
innerlijke rust vinden om de strijd te winnen. Het
RK / Foto: Guy Ackermans
WK is haar volgende doel.
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MISS BEACHCLUB
Tien dagen lang was het feest op het
strand van Beachclub Wageningen.
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LUISTEREN WE WEL?
Louise Fresco vindt dat we meer
moeten luisteren naar de samenleving. Wageningers reageren.

>>

24

EVENWICHTSKUNSTENAAR
Internationale studenten moeten
leren ﬁetsen in Nederland.
En dat valt niet altijd mee.

KIJK OM JE HEEN
Wat hebben het Tweedelig Hert, de Korenschoof en Vruchtbaarheid met elkaar
gemeen? Het zijn namen van drie verschillende kunstwerken op de campus. Ik
heb me voorgenomen om regelmatig stil te staan bij zo’n kunstwerk. De campus
telt er enige tientallen. Ik zag ze wel maar ik keek er eigenlijk nooit naar totdat
recentelijk iemand bij toeval een groot vergeten kunstwerk ontdekte. Hij
vertelde dat aan een Resource-collega. Het is te vinden achter Rikilt. Grote
stalen ventilatieschachten die uit de grond komen. Een beetje verstopt en een
beetje vergeten. De maker, de Nijmeegse kunstenaar Gerard Walraeven, keert
zich om in zijn graf. Ik ben gaan kijken en besefte toen hoe snel een nieuwe
omgeving gewoongoed wordt. Er is zoveel kunst op de campus. Sommigen als
zithoek in het zonnetje, anderen eenzaam schreeuwend om aandacht. Er schuilt
sowieso altijd een verhaal achter. Louise Fresco riep ons op te verbreden. Lees
een boek, praat met elkaar, snuif cultuur! Een oproep om beter om je heen te
kijken. Je kunt altijd dichtbij beginnen.
Edwin van Laar

>> Discussie over labjassen | p.11
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>> nieuws

BREUKINK: ‘WE KUNNEN DE GROEI NIET MEER BETALEN’
ð 2YHUKHLGEHNRVWLJWPD[LPDDO
SURFHQWJURHL
ð 5DDGYDQEHVWXXUOXLGWGH
QRRGNORN

Er dreigen tekorten bij de universiteit omdat het ministerie van Economische Zaken de extra kosten
als gevolg van de studentengroei
niet volledig vergoedt. Daardoor
loopt de universiteit de komende
jaren 100 miljoen euro mis.
Het Wageningse onderwijs is
niet acuut in gevaar, maar in de
prognoses doemt een groot probleem op, blijkt uit de analyse van
Tijs Breukink, die als lid van de
raad van bestuur verantwoordelijk
is voor het ﬁnancieel beleid. De
universiteit heeft een forse groei
doorgemaakt - het aantal studenten in Wageningen verdubbelde in
de afgelopen acht jaar. Dat leidde
tot extra inkomsten uit Den Haag,

maar die inkomstengroei is begrensd. De bijdrage van het ministerie van Economische Zaken daalt
of groeit nooit meer dan 2 procent
ten opzichte van het jaar daarvoor.
Door deze regel wordt de groei
onvoldoende doorberekend in de
rijksbijdrage aan de universiteit.
‘Dit jaar derven we daardoor 8 miljoen euro aan inkomsten’, zegt
Breukink. ‘En uit eerste opgaven
van de rijksbijdrage voor 2015
blijkt dat dit tekort groeit. Volgend
jaar is het vermoedelijk 9 miljoen.
Dit gaat ons raken. We lopen de
komende tien jaar alles bij elkaar
zo’n 100 miljoen euro mis.’
De bekostigingsregels dateren
van 13 jaar geleden, toen de universiteit nog te maken had met
krimpende studentenaantallen en
het toenmalige ministerie van
landbouw haar universiteit wilde
beschermen tegen nog meer
krimp. ‘Maar we hebben nooit van
die afspraak geproﬁteerd’, zegt

Breukink. ‘De toenmalige krimp
bleek beperkt en daarna zijn we
hard gaan groeien.’ Wageningen is
de enige universiteit met zo’n regeling. De andere universiteiten, die
worden bekostigd door het onderwijsministerie, hebben een verdeelmodel zonder de 2 procent aftopping.
KLEINE PLUS
Breukink verwacht dat het aantal
Wageningse studenten de komende jaren doorgroeit van bijna tienduizend nu naar zo’n vijftienduizend over tien jaar. Dat leidt tot
stijgende onderwijskosten, die de
universiteit tot nu toe volledig vergoedt aan de leerstoelgroepen. De
afgelopen zeven jaar is het onderwijsbudget van de universiteit
daardoor gestegen van 40 naar 60
miljoen euro, zegt Breukink.
Hoewel het ministerie die groeiende onderwijsuitgaven niet volledig compenseert, leidt dit nog niet

tot problemen; de begroting van
de universiteit sluit dit jaar met
een kleine plus. Dat komt omdat
het bestuur veel aandacht heeft
voor doelmatigheid, zegt Breukink. Zo leidde de concentratie van
voorzieningen op de campus ertoe
dat de overheadkosten niet zijn
meegegroeid met de stijgende onderwijsvraag. Maar Breukink voorziet grote problemen in de komende jaren.
‘Het is wrang dat we niet worden beloond voor ons succes’, zegt
hij. ‘Wageningen staat in het
brandpunt van de maatschappelijke thema’s, de studenten hebben
ons herontdekt. Honoreren we dat
als samenleving? Ik wil dat Wageningen University op dezelfde manier wordt behandeld in de bekostiging als de andere universiteiten,
want op deze manier kunnen we
de groei niet meer betalen.’ AS

ZOON PROMOVEERT 20 JAAR NA VADER
(HQELM]RQGHUHSURPRWLHLQ:DJHQLQJHQ+DUROG
+RXQKRXLJDQXLW%HQLQYHUGHGLJGHRSVHSWHPEHU]LMQSURHIVFKULIWHQWUHHGWGDDUPHHLQGHYRHWVSRUHQYDQ]LMQYDGHU-RVHSKGLHKLHUWZLQWLJMDDU
JHOHGHQSURPRYHHUGH9ROJHQV+DUROGYHUWHOGH
]LMQYDGHUDOWLMGJUDDJYHUKDOHQRYHUGDWYHUDIJHOHJHQODQGZDDUKLMKDGJHZRRQG+DUROGè0LMQ
KHOHMHXJGKRRUGHLNë:DJHQLQJHQ:DJHQLQJHQ
:DJHQLQJHQìé
,Q]LMQSURPRWLHRQGHU]RHNJHEUXLNWH+DUROGNHQQLVXLWGHPDUNHWLQJHQOHYHQVPLGGHOHQWHFKQRORJLHRPGHDQDQDVWHRQGHU]RHNHQ=RWRRQGHKLM
DDQGDWVOLPPHUSDVWHXULVHUHQRQGHUQHPHUVKHOSW
WH]RUJHQYRRUHHQPHHUFRQVWDQWHNZDOLWHLWYDQ
KXQDQDQDVVDS9DGHU+RXQKRXLJDQSURPRYHHUGH
LQPDDUWDDQGHWRHQPDOLJH/DQGERXZXQLYHUVLWHLW+LMEHVWXGHHUGHELMSURIHVVRU5RPERXWV
GHYHUJLVWLQJYDQPD±VQRGLJRPKHWW\SLVFKH
:HVW$IULNDDQVHJHUHFKW0DZªWHPDNHQ
:DJHQLQJHQEOHHNDQGHUVGDQGHXQLYHUVLWHLWHQ
ZDDUKLMGDDUYRRUVWXGHHUGHè1HUJHQVNUHHJMH
]RéQYULMKHLGHQJRHGHEHJHOHLGLQJDOVKLHUé3URIHVVRUHQHQVWXGHQWHQ]DWHQELMHONDDUDDQGH
OXQFKWDIHOHQEHJHOHLGHUVFRPPDQGHHUGHQQLHW
PDDUDGYLVHHUGHQè+LHUNRQMHHHQSURIHVVRU]HOIV
RSGHŊHWV]LHQ]LWWHQé]HJW+RXQKRXLJDQè7RHQLN

GDWLQ%HQLQGHHGYURHJHQPHQVHQZDWHUDDQGH
KDQGZDV:DDURPJLQJLNQLHWPHWGHDXWR"é
-RVHSKKHHIW]HOIRYHULJHQVQRJVWHHGVFRQWDFWHQ

LQ:DJHQLQJHQ2SGHGDJGDW]LMQ]RRQSURPRYHHUGHZDVKLM]HOIRSSRQHQWELMHHQDQGHUHSURPRWLH 55IRWR*X\$FNHUPDQV
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nieuws << 5

/$$767(.$169225&20081,&$7,(:(7(16&+$33(1
ð 2SOHLGLQJGRRUJHEUHNDDQ
EHODQJVWHOOLQJLQJHYDUHQ]RQH
ð 1RJGULHMDDUGHNDQVRP]LFK
WHEHZLM]HQ

De bachelor Communicatiewetenschappen krijgt nog drie jaar de
kans meer studenten te trekken.
Gebrek aan belangstelling zorgde
ervoor dat de studie afgelopen zo-

mer bijna werd opgeheven. Dit collegejaar wordt met acht eerstejaars
een dieptepunt voor Communicatiewetenschappen. De universiteit
hanteert twintig eerstejaars als ondergrens, maar in haar achtjarige
bestaan wist de bachelor slechts
één keer aan dat aantal te komen.
De oorzaak is onduidelijk: de opleiding wordt goed beoordeeld
door studenten en bij accreditaties.

Het onderwijsinstituut (OWI) suggereerde in mei de opleiding te
schrappen. ‘Hoewel de bachelor
uniek en kwalitatief goed is, blijkt
de doelgroep voor dit unieke programma toch te klein of is Wageningen Universiteit niet aantrekkelijk genoeg om jaarlijks het benodigde minimum aantal van 20 studenten te werven.’ Uiteindelijk adviseerde het OWI de opleiding nog
een kans te geven. Communicatie-

wetenschappen krijgt nu drie jaar
om zich te bewijzen.
‘Die boodschap is goed aangekomen,’ zegt de opleidingsdirecteur Gerry van Nieuwenhoven. In
december komt er volgens haar
een plan van aanpak met verbeterpunten. Zelf ziet Nieuwenhoven
veel nieuw elan dat haar vertrouwen
geeft in een goede aﬂoop. ‘We zijn
blij dat we de kans krijgen de opleiding weer te laten groeien.’ RR

NRUW
>> VLAG

>> ONDERWIJSPRIJS

*HOGYRRUWDOHQW

([FHOOHQW(GXFDWLRQ

De Wageningse onderzoeksschool voor
voeding, VLAG, heeft een beurs van 850
duizend binnengehaald om vier promovendi aan te stellen. Dat geld is bedoeld
om getalenteerde studenten de kans te
geven een eigen onderzoeksvoorstel te
schrijven en uit te voeren. Een aantal geselecteerde studenten mogen, nadat ze
hun thesis hebben afgerond, een onderzoeksvoorstel schrijven onder begeleiding van een wetenschapper voor een
promotieonderzoek. Vier uitblinkers
gaan hun idee vanaf september 2016
daadwerkelijk uitvoeren bij één van de
deelnemende leerstoelgroepen.
In totaal ontving NWO zestien aanvragen
waarvan er elf zijn gehonoreerd. Het
aantal aanvragen is relatief klein omdat
onderzoeksscholen slechts één kans krijgen. AS

Dertig docenten kregen op 10 september
de Excellent Education Prize 2014 uitgereikte uit handen van rector Martion
Kropﬀ. Hun vakken waren in verschillende categorieën als hoogste geëindigd in
de onderwijsevaluaties die door studenten worden ingevuld. Anders dan de Docent van het Jaar-verkiezing is de Excellent Education Prize een waardering
voor het hele vak, dus inclusief zaken als
inhoud en toetsing. Eerste in hun categorie werden Marjan Wink, Lars Chatrou en
Juul Limpens. Alle dertig prijswinnaars
krijgen de beschikking over duizend euro die ze dienen te besteden aan het vak.
Kropﬀ, meldde daarnaast dat vanaf volgend jaar niet alleen het studentenoordeel, maar ook het oordeel van mededocenten als basis genomen wordt voor de
prijs. RG

>> ESG

*URHQFDPSDJQH
De Groen in de Stad-campagne van ESG
heeft veel aandacht getrokken, zegt
projectleider Simon de Ridder. De
ranglijst met de 31 groenste steden in
ons land roept daarnaast veel vragen op.
De Ridder: ‘Mensen bellen om te vragen
waarom hun stad er niet bij staat.
Ambtenaren van steden willen weten hoe
de cijfers tot stand zijn gekomen. Wij
stellen de data beschikbaar, zodat ze het
zelf na kunnen trekken.’ De campagne
heeft verder volgens De Ridder tot
hernieuwde contacten met gemeenten
geleid. Of dat nieuwe opdrachten
oplevert is afwachten. Meer over de
campagne op pagina 14. RK

KEESVANVELUW <<
(FROLWHUDF\
Mensen die niet kunnen lezen en schrijven heten ‘illiterates’. Mensen die onhandig zijn met computers zijn
‘computer illiterates’ en mensen die niet met geld om
kunnen gaan zijn ‘money illiterates’.
Toen Louise Fresco haar openingsspeech hield, begon ik
net met een college Permacultuur. Een belangrijk basisprincipe daarin is dat je je bewust bent van het landschap,
milieu en wereld waarin je leeft en werkt. Dan noemen we
de mate waarin je ’eco-literate’ bent. Als je helemaal opgaat in je eigen wereld en weinig besef hebt van de directe
wereld om je heen dan ben je een ‘eco-illiterate’.
Ik hoor en lees dat Fresco er in haar openingsspeech voor
pleitte dat het gat tussen wetenschap en samenleving
overbrugd moet worden. ‘Yes!’, denk ik hardop. De wetenschap is naar mijn ervaring te veel losgezongen van boeren, van consumenten, van de natuur en van dieren. Fresco is duidelijk een eco-literate. Lees haar speech maar
eens bij de opening van de kunsttentoonstelling ‘Wit op
de Berg’, op juli 2013. Nu de grootste rest van de WUR
nog. Ondanks al onze inspanningen op duurzaamheidsgebied ten spijt, is een groot deel van de WUR toch eco-illiterate geworden. We weten alles van geld, we publiceren
ons digitaal scheel; toch hebben we te weinig contact met
de samenleving. En ook in de Gouden Driehoek ontbreekt,
volgens Fresco, de samenleving. Hulde! Ik zou heel graag
zien dat maatschappelijke organisaties zoals de Consumentenbond, Wakker Dier of Natuurmonumenten, om er
een paar te noemen, als vierde hoek opgenomen wordt en
dat we dan spreken van een ‘Platina Vierhoek’.
Tja, dat veelkleurige lampje op batterijen wat elke
bezoeker kreeg na de openingsspeech. Moest dat de echte
verlichting helpen? Helaas, ik vind het goed bedoelde
rommel. Dat geld had beter besteed kunnen worden aan
een eco-literacy training aan WUR onderzoekers en
docenten! .HHVYDQ9HOXZ
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6 >> nieuws

TWEEDE ONDERWIJSCAMPUS OP DE DREIJEN KERSTEN
NIEUWE
VOEDINGSPROF

ð :DJHQLQJHQ85ZLOPLOMRHQ
HXURLQYHVWHUHQLQGH'UHLMHQ
ð è7ZHHGHFDPSXVQRGLJRP
VWXGHQWHQJURHLRSWHYDQJHQé

ð è'H]HIXQFWLHLVPHRSKHWOLMI
JHVFKUHYHQé
Wageningen UR blijft ook op langere termijn onderwijs geven op de
Dreijen, het gebouwencomplex in
Wageningen dat op de nominatie
stond om verkocht te worden. De
universiteit wil 20 miljoen euro uitgeven voor een ﬂinke opknapbeurt
van de gebouwen, zo maakte de
raad van bestuur onlangs bekend.
De investering is een trendbreuk –
tot dusverre wilde Wageningen UR
al haar onderwijs en onderzoek
concentreren op Wageningen
Campus. Maar de groei van de studentenaantallen noopt tot actie,
en nog een nieuw onderwijsgebouw op de campus is heel kostbaar, stelt Tijs Breukink van de
raad van bestuur. Bovendien is het
onzeker of de toename van de studentenaantallen blijvend is. Breukink denkt daarbij aan het afnemend kindertal in Nederland,
waardoor het aantal studenten
vanaf 2022 gaat dalen, en op de
veranderingen in het onderwijs
door de inzet van distance learning
en social media.
Met de twintig miljoen euro
worden het Wiskunde- en Scheikunde-gebouw, Transitorium en
Agrotechnion opgeknapt. De sloop
van het beeldbepalende Biotechni-

+HW'UHLMHQFRPSOH[YDQXLWGHOXFKW'HKRRJERXZOLQNV %LRWHFKQLRQ ZRUGW
JHVORRSWPDDUYRRUGHDQGHUHJHERXZHQOLJWHUHHQWZHHGHOHYHQLQKHWYHUVFKLHW

on gaat wel gewoon door. Daarnaast gaat de universiteit het Computechnion bestemmen voor tijdelijke studentenhuisvesting. ‘Het
moet een levendige campus worden en daaraan draagt de huisvesting van studenten bij’, zegt Breukink. De Raad van Toezicht moet de
investering nog goedkeuren.
VERKOOP IN DE IJSKAST
Het in gebruik houden van de
Dreijen is nodig omdat het aantal
studenten in Wageningen de komende jaren blijft stijgen van bijna
tienduizend nu naar vijftienduizend studenten over tien jaar. Het
vertrek van Van Hall Larenstein uit
Forum in 2015 biedt op korte termijn soelaas, maar op langere termijn is anderhalf keer het onderwijsgebouw Orion nodig voor de

groeiende studentenpopulatie.
Voor die nieuwbouw is geen geld
beschikbaar.
Wat ook een rol speelt bij de beslissing is dat de gemeente Wageningen en provincie Gelderland de
geplande woningbouw op de Dreijen in de ijskast hebben gezet. Aanvankelijk wilde Wageningen UR het
Dreijen-terrein verkopen ten behoeve van woningbouw, maar de
planvorming daarvoor is uitgesteld.
STW Nederland gaat de tijdelijke studentenhuisvesting op de
Dreijen verzorgen. Er komen een
kleine honderd kamers in het
Computechnion, zegt Pim Koot
van STW. Hij verwacht dat het gebouw begin volgend jaar gereed is
voor bewoning. STW realiseerde
eerder de tijdelijke huisvesting voor
AS
studenten op Duiveldaal.

Sander Kersten is de nieuwe hoogleraar Voeding, metabolisme en
het genoom. Hij volgt Michael
Müller op die eerder dit jaar vertrok naar Norwich.
‘Ik heb er zin in,’ reageert
Kersten. ‘Het voelt alsof deze
functie me op het lijf geschreven is
en ik ben blij dat deze gelegenheid
mij wordt geboden.’ Kersten krijgt
de leiding over de wetenschappelijk koers van de groep die
onderzoekt hoe ons lichaam op
het allerkleinste niveau reageert
op voeding.
+(/,;
Voor de groep verandert er de
komende tijd veel. Zo verhuizen in
2015 alle voedingsgroepen naar
het nieuwe gebouw Helix op de
Wageningse Campus. Bovendien
krijgt Kersten te maken met de
afgenomen ﬁnanciering voor
moleculair voedingsonderzoek.
Kersten heeft al een lange
geschiedenis in Wageningen.
Hij werkt hier sinds 2000 en
studeerde Humane voeding aan
Wageningen Universiteit tussen
RR
1989 en 1993.

*(=2&+7$0%,7,(8=(9528:(1
ð 0HQWRUSURJUDPPDPRHW
ZHWHQVFKDSSHOLMNHFDUULªUH
YDQYURXZHQVWLPXOHUHQ
ð 0LQGHUGDQSURFHQWYDQGH
KRRJOHUDUHQLVYURXZ

Wageningen UR zoekt ambitieuze
onderzoeksters, en ervaren mentoren die hen kunnen begeleiden. In
oktober start een mentorprogramma dat meer vrouwen naar de top
wil brengen.

Op hoge wetenschappelijke
functies vind je binnen Wageningen UR relatief weinig vrouwen.
Hoewel de man-vrouwverhouding
onder afgestudeerden grofweg in
balans is, vallen op elke carrièretrede in de wetenschap meer vrouwen af. Het aantal vrouwelijke
hoogleraren ligt zelfs onder de 10
procent. Het actieplan genderbeleid uit november 2013 wil hier iets
tegen doen, onder andere door het
instellen van een mentorprogramma.

Hiervoor zoekt Corporate
human resources (HR) nu onderzoeksters die nog vroeg in hun carrière staan. HR koppelt hen aan
een gevestigde wetenschapper –
man of vrouw. Niet iedere onderzoeker is hiervoor geschikt. ‘Mentoren moeten voldoende sociale
vaardigheden bezitten’, zegt Kristina Raab, projectmanager bij Corporate human resources. ‘Bovendien moet er een goede klik zijn.’
Om de kwaliteit van de coaching
te garanderen krijgen alle mento-

ren bovendien een training.
Raab denkt dat niet alleen de
jonge onderzoekers zullen proﬁteren. Mentoren kunnen immers
hun coachingsvaardigheden aanscherpen en crossdisciplinaire
contacten leggen. Raab heeft dan
ook niet te klagen over belangstelling. Er meldden zich inmiddels al
zo’n dertig mentoren, maar ze
hoopt nog op meer. Belangstellenden kunnen het inschrijfformulier
op intranet invullen en versturen
RR
naar kristina.raab@wur.nl.
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BEZWAREN TEGEN BOUW INCUBATOR
ð 2QGHUQHPHUV$JUREXVLQHVV
SDUNYUH]HQOHHJVWDQG
ð 9HUWUDJLQJEUHQJWVXEVLGLH
SURYLQFLHPRJHOLMNLQJHYDDU

De bouw van de Incubator annex
Technohal en bedrijfsverzamelgebouw op de campus staat mogelijk
op de tocht. Ondernemers van het
Agro Business Park maken bezwaar tegen de bouw. Het gaat om
de eigenaar en gebruikers van de
bestaande incubator op het businesspark. Volgens directeur Bert
Tournois van Holland Food Ventures, initiatiefnemer van het protest, is er genoeg ruimte voor nieuwe en startende bedrijven op het
park en elders in de regio. Er is nu
al leegstand.
Tournois vindt daarom dat de
effecten van nieuwbouw op de
campus beter in kaart gebracht
moeten worden. ‘Zeker gezien het

‘EEN BAAN
NAAST
JE BAAN’

feit dat veel subsidie nodig is om
het plan haalbaar te maken’,
schrijft hij in een reactie op het
ontwerpbestemmingsplan voor de
incubator op de campus. ‘Wij willen zeer nadelige effecten voorkomen op bedrijven en private investeringen die het zonder deze subsidie moeten doen.’
SUBSIDIE CRUCIAAL
Tournois doelt daarmee op de drie
miljoen subsidie die de provincie
Gelderland steekt in de ontwikkeling van de incubator op de campus. Die subsidie is cruciaal voor
de haalbaarheid van het plan.
Voorwaarde voor de steun is dat de
bouw nog dit jaar van start gaat.
Tijd voor vertraging is er daardoor
niet. Campusmanager Petra Caessens zegt dat het nog niet zover is.
‘Dit is een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan. De gemeente moet die nu eerst weerleggen. Als het daarna echt tot een be-

Hoe waren de reacties op uw interview?
‘Leuk, er kwam heel veel aandacht. Denk
aan ingezonden brieven in kranten, maar
ook mailtjes en tweets. Ik was wel eens
eerder geïnterviewd, maar aandacht op
deze schaal was een nieuwe ervaring.’

$UWLVWéVLPSUHVVLRQYDQGH,QFXEDWRU

zwaar komt op het bestemmingsplan kan dat vertraging opleveren.
Dan zullen we in overleg moeten
met de provincie of en hoe de subsidie overeind blijft.’
Caessens is het overigens niet
eens met de kritiek van Tournois

en diens collega’s. Volgens Caessens bijten de plannen op de campus en het ABP elkaar helemaal
niet. ‘Wij richten ons op een andere categorie bedrijven. Het is niet
onze bedoeling om het businesspark te kannibaliseren.’ RK

FIGUREITOUT

In de Volkskrant verscheen een bijzonder
kritisch opiniestuk. Hoe kwam dat aan?
‘Ik wist dat dit onderwerp leeft en
kennelijk raakte ik een gevoelige snaar.
Het heeft me niet van de wijs gebracht.
Wanneer je meewerkt aan zo’n interview
hoop je op een debat en dan moet je niet
klagen wanneer dat op gang komt. Het is
echter wel een baan naast je baan om
met al die aandacht om te gaan.’

:LH"Hedwig te Molder,
hoogleraar Communicatie
over wetenschap en
technologie
:DW"Werd door de
Volkskrant geïnterviewd
over haar oratie
:DDURP"Dit lokte een
levendig debat uit over
communicatie tussen
wetenschap en samenleving

Levert de aandacht u concreet nog iets
op?
‘Deze maand heb ik bijvoorbeeld twee
radio-interviews. En allerlei directeuren
van wetenschapsorganisaties willen nu
ook graag hun communicatie met me
doorpraten. Ik moet nog even kijken hoe
ik dit allemaal combineer met mijn
banen in Twente en Wageningen.
Al met al is de aandacht vooral leuk.
Ik ben een tevreden mens op dit
moment.’ RR

Illustratie Studio Lakmoes
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Wilde zwijnen hebben een goede
neus voor truffels. Maar niet voor
eikels, denkt promovendus Lennart Suselbeek. Op zoek naar eikels doen ze maar wat, blijkt uit
onderzoek naar hoe wilde zwijnen
naar verstopte eikels zoeken. Suselbeek komt tot die conclusie op
basis van experimenten in het lab
en in de natuur.
Doel van de studie was na te
gaan of wilde zwijnen invloed hebben op de manier waarop bosmuizen eikels verstoppen. Wilde zwijnen zijn net als muizen dol op eikels. Het zijn dus concurrenten.
Muizen moeten dus slim zijn. Dat
kan door veel verschillende voorraadschuurtjes te maken. Risicospreiding dus.
REUKVERMOGEN
Suselbeek onderzocht het hamsterpatroon door eikels te voorzien
van een minuscuul zendertje. Hij
kon daarmee het lot van elke individuele eikel volgen. De resultaten
zijn opmerkelijk. Zwijnen blijken
geen invloed te hebben op het verstoppatroon van muizen. Als de eikels maar niet te dicht bij de boom

worden verstopt. Suselbeek: ‘Zwijnen zoeken dicht bij de boom, omdat ze weten dat daar eikels liggen.’
Zwijnen blijken tamelijk willekeurig en ongericht naar eikels te
zoeken, blijkt ook uit experimenten in een ‘lab-omgeving’. Volgens
Suselbeek zie je dat ook wel aan de
sporen in het bos. ‘Je ziet vaak een
stuk grond dat in één keer helemaal wordt omgeploegd. Dat suggereert dat zwijnen niet in staat
zijn om gericht te zoeken op basis

van hun reukvermogen.’ Dat wil
volgen Suselbeek niet zeggen dat
wilde zwijnen niet goed kunnen
ruiken. ‘Ik denk eerder dat eikels
door natuurlijke selectie nog maar
een heel zwak geursignaal afgeven.’
OVERLEVINGSKANS
Zwijnen hebben dus geen invloed
op het hamstergedrag van muizen.
Muizen zelf wel. Hoe meer muizen, hoe sneller en meer verspreid
de eikels worden verstopt. ‘Een

kwestie van concurrentie’, denkt
Suselbeek. De eik proﬁteert daar
van. Hoe beter de eikels verspreid
worden, hoe groter de overlevingskans van de soort. Volgens Suselbeek sluiten zijn bevindingen goed
aan bij onderzoek elders dat wijst
op het bestaan van een soort optimale spreiding van zaden. RK
Lennart Suselbeek promoveert op
woensdag 8 oktober op zijn proefschrift ‘Of mice and oaks’.

5$',2'2(76&+$55(/.,3*2('
ð $FKWHUJURQGJHOXLGYRRUNRPW
GDWNLSSHQHONDDUWHOLMIJDDQ
ð +XLVYHVWLQJNLSSHQEH±QYORHGW
YHUHQSLNNHQHQNDQQLEDOLVPH

De kip moet van jongs af aan kunnen scharrelen in de stal. Ook een
radio in de stal heeft een heilzaam
effect. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Elske de Haas. De
Haas zocht naar factoren om het
verenpikken onder leghennen te
verminderen. Dat is hard nodig als
het snavelkappen, ter voorkoming
van verenpikken, in 2018 wordt

verboden. In de biologische sector
is snavelkappen (het wegbranden
van de snavelpunt) al taboe, met
als gevolg dat de kippensterfte
door verenpikken hoger is dan bij
de gangbare pluimveehouders.
Een van de conclusies van de
Haas is dat vroeg scharrelen het
pikgedrag vermindert. Jonge kuikens die in de eerste vier weken
van hun leven kunnen scharrelen,
zijn minder angstig en vertonen
daarom minder ongericht gedrag
zoals verenpikken. Na veertig weken is dat effect nog altijd zichtbaar. Niet eerder kwamen de langdurige effecten van scharrelmate-

riaal op verenpikken zo duidelijk
naar voren.
Pluimveehouders kunnen hier
in de huisvesting van de kuikens
rekening mee houden, zegt De
Haas. De eerste weken van hun leven brengen kuikens meestal door
op karton waarop ze prima kunnen
scharrelen. Daarna zitten ze echter
zeven à tien dagen op gaas voordat
ze de stal in gaan. Deze scharrelonderbreking leidt tot extra verenpikken, zegt De Haas. Ze adviseert de
pluimveehouders om na het weghalen van het karton de kuikens
meteen in de stal te laten.
Zo heeft ze nog meer manage-

menttips om het verenpikken te
verminderen. Pluimveehouders
die de radio aanzetten in de stal,
hebben minder problemen, blijkt
bijvoorbeeld uit haar onderzoek.
Het geluid leidt de kippen af en
zorgt ervoor dat ze minder schrikken van een startende ventilator of
mestband. Met huisvesting en management kun je 75 procent van
het probleem oplossen, schat ze.
De andere 25 procent van het verenpikken is genetisch bepaald. AS
Elske de Haas promoveerde op 29
augustus bij Bas Kemp, hoogleraar
Adaptatiefysiologie.
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De biologische landbouw zoekt tarwerassen die met weinig stikstof toch een
goede bakkwaliteit geven. En uien met
meer ziekteresistenties. Maar veredelingsbedrijven kunnen die nog niet leveren.
Veredelaars houden te weinig rekening
met de afwijkende omstandigheden voor
de biologische teelt, zegt Aart Osman.
Osman ging in zijn promotieonderzoek
na of veredelingsbedrijven naast gangbare
granen en groenten ook geschikte rassen
voor de biologische sector ontwikkelen.
Dat is nu vaak niet zo, omdat de biologische sector andere eisen stelt aan
gewassen. Voor de gewassen tarwe en ui
zocht Osman uit hoe de veredelaars
rekening kunnen houden met de biologische markt.
Op dit moment heeft de biologische
sector in Nederland maar één geschikt tarweras. Dat is een oud ras dat zijn resistentie tegen de ziekte bruine roest bijna kwijt
is. Er moeten dus nieuwe rassen komen
voor de biologische markt, maar dat komt
niet van de grond.

Een ander verhaal is de ui. Bij de ui
heeft de biologische sector grote behoefte
aan resistentie tegen bladvlekkenziekte en
valse meeldauw. De veredelaars zoeken de
oplossing in het inkruisen van resistentiegenen uit wilde ui, maar dat blijkt een lange en moeizame weg. Er zijn sinds kort
rassen met resistentie tegen valse meeldauw, maar die berust op slechts één gen.
Volgens Osman zouden veredelaars daarom ook naar gedeeltelijke resistentie moeten kijken, waarbij meerdere genen deels
bescherming bieden.
Het ontwikkelen van een nieuw ras is
heel duur, zegt Osman, en daarom is het
van belang voor de biologische sector dat
de ontwikkelkosten laag blijven. Dat kan
door een consortium te vormen met een
veredelingsbedrijf en biologische telers
die samen een beter ras ontwikkelen en
goede afspraken maken over de betaling.
Zolang je zo’n verbeterd zaad binnen het
consortium houdt en niet op de markt
brengt, kun je de kostbare rassenregistratie vermijden, zegt Osman. Dat opent
nieuwe mogelijkheden om rassen te ontwikkelen voor de biologische markt. AS
Aart Osman promoveerde op 2 september bij
Edith Lammerts van Bueren, hoogleraar
Biologische plantenveredeling, en Paul
Struik, hoogleraar Plantenfysiologie
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NRUWHUHQGHPDWHYDQEHGUHLJLQJQHHPWDI+HWRPVODJ
SXQWLVEHUHLNW+RRJOHUDDU)UDQN%HUHQGVH 1DWXXU
EHKHHUHQSODQWHQHFRORJLH KHNHOWGLHIRUVHFRQFOXVLH
Wat mankeert er aan het onderzoek?
‘Het CBS kijkt alleen naar de ontwikkelingen van soorten op de Rode Lijst. De toestand van de natuur in ons
land wordt daarmee samengevat in een paar parameters vanaf 1995. Dat vind ik een onacceptabele simpliﬁcatie. De grote neergang van veel soorten heeft vóór
1995 plaatsgevonden. Daarna zie je alleen lichte
schommelingen van een paar tiende procent. Op 1800
onderzochte soorten zijn dat nog geen tien soorten. Uit
zulke kleine verschillen mag je niet de conclusie trekken dat het echte herstel is ingetreden.’
Maar met diverse soorten gaat het toch beter?
‘Er zijn positieve en negatieve ontwikkelingen. Iedere
soort heeft zijn eigen verhaal. De meeste positieve ontwikkelingen zie je bij de zoogdieren. De damherten
doen het weer beter. De otter wordt zelfs niet meer als
bedreigde soort gezien. Maar in het agrarische gebied
gaat de afname van de veldleeuwerik onverminderd
door. Je kunt niet louter op basis van de lengte van de
Rode Lijst zeggen dat het beter gaat.’
Het CBS noemt het natuurbeleid als mogelijke oorzaak
van de gesignaleerde ontwikkelingen. Klopt dat?
‘Ik denk zelf dat klimaatverandering een belangrijke
rol speelt. Dankzij klimaatverandering hebben 200
plantensoorten zich van zuid naar noord uitgebreid.
Het is de vraag wat beleid precies bijdraagt. Het Overlevingsplan Bos en Natuur heeft een behoorlijk positief
effect gehad. Er is daarnaast veel grond aangekocht
voor natuurontwikkeling. Maar we zijn er nog lang niet.
Volgens internationale afspraak moet voor 2020 17 procent van het landoppervlak natuur zijn. In ons land is
dat nu 14 procent. Er moet dus nog 1000 vierkante kilometer worden aangekocht. Dat is een geweldige opgave.’
Nog iets geleerd van het CBS-onderzoek?
‘Wat ik heel aardig vind, is de statistische techniek die ze
hebben toegepast. Die is voor mij nieuw. Met die techniek kun je trends halen uit ongestructureerde gegevens,
zoals die op waarneming.nl. Dat is heel interessant.’ RK

67(//,1*
‘It is unhealthy to live up to all knowledge
about healthy behaviour’
$DUW2VPDQ OLQNV LQVSHFWHHUWSURHIYHOGHQ

Mariëlle Ramaekers, promoveerde op 27 augustus in
Wageningen
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Een vrijhandelsakkoord tussen de
EU en VS is slecht voor de Nederlandse vleessector. De zuivel en de
voedselverwerkende industrie proﬁteren wel. Dat becijfert het LEI
van Wageningen UR in een rapport
dat begin september uitkwam.
Al enkele jaren is achter gesloten deuren onderhandeld over een
verregaand vrijhandelsakkoord
tussen de VS en EU, genaamd
TTIP. Dit verdrag moet zorgen voor
meer onderlinge handel en investeringen, door handelsbelemmeringen af te breken en regels gelijk
te trekken. Het verdrag betreft de
hele economie waaronder de agrisector.
Het LEI-rapport voorspelt dat
een handelsakkoord positief uitpakt voor de Nederlandse landbouwexport. Vooral de zuivel en
voedselverwerkende industrie, die
sterk concurrerend zijn, proﬁteren. Toch zal het Nederlandse aandeel in de wereldhandel afnemen
door een akkoord, want andere
landen zullen er nog meer hun
voordeel mee kunnen doen dan

'H5RWWHUGDPVHKDYHQ

wij. Vooral de Nederlandse vleessector krijgt te lijden onder de toegenomen concurrentie, denkt het
LEI. De precieze gevolgen voor varkens- en pluimveehouders zijn nu
lastig te voorspellen, zegt hoofdauteur Siemen van Berkum: ‘Maar
het is mogelijk dat verdere schaalvergroting en sanering de uitkomst
zijn.’
*52(,+25021(1
De impact van TTIP is afhankelijk
van de uiteindelijke tekst. Een
beperkt akkoord dat alleen quota

en invoerhefﬁngen schrapt, heeft
weinig invloed op de handel. Veel
meer invloed heeft het afstemmen
van regels en voorschriften,
bijvoorbeeld met betrekking tot
voedselveiligheid. Of er over zulke
kwesties overeenstemming komt,
is echter zeer de vraag, zegt Van
Berkum: ‘De partijen hebben
compleet verschillende visies over
hoe je omgaat met risico’s.’ Het
lijkt hem bijvoorbeeld niet
waarschijnlijk dat Europa het
verbod opheft op Amerikaans
rundvlees van koeien die met

groeihormonen zijn behandeld.
Het is überhaupt de vraag of er
een deal komt. De onderhandelingen kunnen spaak lopen om politieke redenen. Zo lag Frankrijk lange tijd dwars omdat het land de
culturele sector wil beschermen.
Verder is er kritiek op de gesloten
onderhandelingen over TTIP. Criticasters vinden dat ongekozen onderhandelaars niet zoveel invloed
mogen hebben op wetgeving.
Het LEI-rapport is betaald door het
ministerie van Economische Zaken. RR

28'(5(1(7(1%(7(5'$1.=,-(,:,75,-.(<2*+857
ð 9RHGVHOYDULDQWPHWPHHUHLZLW
ZHUNWEHWHUGDQVXSSOHPHQW
ð (LZLWULMNYRHGVHOKRXGW
VSLHUPDVVDRXGHUHQLQVWDQG

Ouderen met minder eetlust krijgen veelal toch voldoende eiwit
binnen wanneer ze aangepaste
voedingsmiddelen eten. Eiwitrijke
yoghurts en brood kunnen zo helpen ouderen langer vitaal en zelfstandig te houden. Dit bewijzen
onderzoekers van de Vrije Universiteit en Wageningen UR in een artikel dat binnenkort verschijnt in
het tijdschrift Clinical nutrition.
Naarmate mensen ouder

worden laten sommigen steeds
meer van hun eten staan. Daardoor
krijgen ze niet altijd genoeg eiwit
binnen en verliezen spiermassa en
–kracht. Zulke fragiele ouderen
komen vaker ten val en worden
afhankelijk van verzorging.
Er bestaan eiwitdrankjes om
tekorten aan te pakken, maar deze
zijn voor ouderen niet ideaal. Zij
hebben immers al moeite hun
reguliere maaltijden op te krijgen.
‘Bovendien,’ zegt Esther Boelsma,
DLO-onderzoeker bij Fresh food
and chains, ‘vinden ouderen de
drankjes vaak niet lekker.’
23(1'(85
Boelsma en haar collega’s laten nu

zien dat ouderen meer eiwit
binnenkrijgen door normale
voedingsmiddelen – zoals brood
en yoghurt – te vervangen door een
eiwitrijke variant. Tijdens een
experiment bleek dat de dagelijkse
hoeveelheid geconsumeerd eiwit
toenam van 58 tot 75 gram.
Dat klinkt een beetje als een
open deur: meer eiwit
binnenkrijgen door eiwitrijk
voedsel. Toch was het effect van
aangepaste voedsel nog niet eerder
onderzocht, zegt Boelsma: ‘ Er
bestaan nog niet zoveel alledaagse
producten die een eiwitrijke
variant hebben.’ Uit het onderzoek
blijkt ook dat proefpersonen de
smaak van de eiwitrijke varianten

waarderen: gemiddeld vinden ze
beide producten even lekker.
Dit is al een ‘hartstikke mooi’
resultaat, zegt Boelsma. Maar
voordat alle ouderen aan de
eiwitrijke yoghurt gaan, moet wel
worden bewezen dat extra eiwit
zorgt voor gezondheidswinst.
Onderzoek hiernaar moet
binnenkort beginnen. Gelukkig
kunnen ouderen voor die tijd al
het heft, of liever gezegd de halter,
in eigen hand nemen. Eerder
onderzoek van Wageningen
Universiteit liet zien dat ﬁtness
ouderen ook helpt om spiermassa
op te bouwen. RR
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PHHGLVFXVVLUHQ
2RNHHQPHQLQJ"Mail je reactie naar resource@wur.nl
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Anoniem reageren op websites is laf. Wanneer je achter
een commentaar staat, moet je dat met je echte naam
ondertekenen, stelt Resource-blogger Jan-Willem Kortlever.
'HDQRQLHPHæHQYHHODONULWLVFKHæUHDFWLHVYOLHJHQ
RQ]HEORJJHUGLUHFWRPGHRUHQè*URWHNXOéVFKULMIW
-+'HNUDFKWYDQHHQEHWRRJVWDDWRIYDOWPHWGHNZD
OLWHLWYDQGHDUJXPHQWHQ2QGHUWHNHQLQJKHHIWKLHU
niets mee te maken. Anonimiteit biedt bovendien
EHVFKHUPLQJVFKULMIW-+'HQNDDQPHQVHQGLHVWHO
ling nemen over controversiële onderwerpen, zoals
GLHUSURHYHQ+HWEHVFKHUPLQJVDUJXPHQWNULMJWELMYDO
YDQDQGHUHUHDJHHUGHUV,HPDQGWUHNW]HOIVGHSDUDOOHO
met de anonieme peer review die alle wetenschappers
ondergaan. 5HSHOVWHHOWMHKHHIWHHQDQGHUHUHGHQRP
DQRQLHPWHEOLMYHQè,N>GXUI@EHVWDFKWHUPLMQHLJHQ
EHWRRJ>@WHVWDDQPDDULNYLQGKHWJHHQŊMQLGHHGDW
tot in de lengte der dagen mijn reactie zichtbaar is in
GH*RRJOHUHVXOWDWHQé-DQ:LOOHP.RUWOHYHU mijmert
ondertussen hardop verder. Misschien is het juist
helemaal niet goed wanneer je je eigen naam kunt
RSJHYHQPHHQWKLM=RQGHUYHULŊFDWLHNXQMHGDQ
immers gemakkelijk de identiteit van iemand anders
DDQQHPHQ'DQQRJOLHYHULHGHUHHQDQRQLHP2I]R
vervolgt hij, allemaal reageren onder de naam JanWillem Kortlever. Was getekend, Jan-Willem Kortlever.
2IWRFK]LMQLGHQWLWHLWVGLHI"
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Eerstejaars krijgen nog minimaal één jaar een gratis labjas en veiligheidsbril. De studentenraad
stemde vlak voor de start van het academisch
jaar tegen afschaﬃng.
Wageningen Universiteit wilde de regeling
DIVFKDŉHQRPGDWPHHUODEMDVVHQZRUGHQ
DIJHKDDOGGDQHUUHFKWKHEEHQGHVWXGHQWHQ
]LMQ'HVWXGHQWHQUDDGGHQNWGDWHHQV\V
WHHPPRJHOLMNPRHW]LMQRPGH]HIUDXGH
tegen te gaan, zonder de eerstejaars te
duperen. En de reageerders lijken het daarmee eens. Sterker nog, ze komen met allerlei
VXJJHVWLHVè0HHVWLGHDDOOLMNWPLMHHQDIYLQN
V\VWHHPSHUZXUFDUGéVFKULMIW*HUEHQ. Een
omgekeerd systeem is ook mogelijk, redeneert hij verder. Registreren wie een jas

DIKDDOWHQGHIUDXGHXUVHUDFKWHUDIXLWSLNNHQ5RQGXLW
cynisch zijn de reageerders over de pogingen die tot
GXVYHU]LMQJHGDDQRPIUDXGHWHYRRUNRPHQè'DW
vinkje op je studentenkaart kan al sinds jaar en dag
niet zo goed tegen aceton, ‘ spot 0L%R+LMRI]LMVSH
FXOHHUWGDWDIVFKDŌ
QJPLVVFKLHQZHOHHQEH]XLQL
JLQJVPDDWUHJHOLV+RHLQJHZLNNHOGNDQKHWLPPHUV
]LMQHHQVOXLWHQGUHJLVWUDWLHV\VWHHPWHYHU]LQQHQ"+HW
is niet de enige reageerder die zijn verbazing niet kan
YHUEHUJHQè,VKHWJHHQLGHHRPJHZRRQHHQëDIKDDO
kaart” naar alle eerstejaars te sturen die recht hebben
RSHHQJUDWLVODEMDV"éVFKULMIW$QQDè'DQLVKHWSUR
EOHHPWRFKRSJHORVW"é

((19((/%(.(.(1)5(6&2
Na haar aantreden als collegevoorzitter hield Louise
Fresco zich twee maanden op de achtergrond. Rondom
de academische jaaropening was ze opeens overal. En
haar optreden maakte overal de tongen los.
En dat begon al voordat Fresco überhaupt een woord
KDGJHVSURNHQè)UHVFRKHWNDQDQGHUVéVFKULMYHQ
HQNHOHVWXGHQWHQXLWGHè9RHGVHO$QGHUVéVFKRRORS
GLVFXVVLHSODWIRUPMRRSQOè8SOHLWYRRUPHHUJHQWHFK
nologie, terwijl gentech-gewassen in de praktijk nerJHQVKHEEHQJHOHLGWRWKRJHUHRSEUHQJVWHQé1DKDDU
toespraak krijgt Fresco ook complimenten. Zoals van
WUR-medewerker -RRSYDQ/HQWHUHQ, die vanuit BraziOLRSRQ]HVLWHVFKULMIWè:DWHHQYHUDGHPLQJVWLPX
lerende ideeën en uitdagingen!! Ik kijk uit naar het
YROOHGLJHYHUKDDO+RXGH:DJHQLQJVHFOXE
scherp, we hebben een belangrijke en mooie
PLVVLHé(HQGDJODWHUVWDDW)UHVFRDOZHHURS
HHQDQGHUHYHQHPHQW+HWLQRQWYDQJVWQHPHQ
van een kookboek, voor en door studenten.
(QNHOHVWXGHQWNRNVPDNHQKDDUIDYRULHWH
gerecht, risotto, klaar en zij velt een juryoordeel. Online zijn de meningen verdeeld over
GLWRSWUHGHQè,V)UHVFRRRNDO69+0HHVWHU
NRNRIVWLMJWDOGHDDQGDFKWKDDUHHQEHHWMH
QDDUéWKRRIGéVFKULMIW-+. Andere reageerders vinden het juist wel een leuk optreden,
zoals 6RSKLH: ‘Ik vind het juist wel sympathiek dat ze ook tijd maakt in haar
RQJHWZLMIHOGGUXNNHVFKHPDRP
zich bezig te houden met de student. Toont betrokkenheid, en dat is
ZDW$DOWHFKWZHOPLVWHé

FRORIRQ
Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
verschijnt tweewekelijks op donderdag.
$ERQQHPHQW
Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
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Interview Louise Fresco

‘We zijn hier om het verschil t
Louise Fresco, sinds juli bestuursvoorzitter van Wageningen UR, kwam na
17 jaar terug op het oude nest, waar ze zeer gemotiveerde mensen aantrof
op een mooie campus. Een dialoog met de samenleving is nodig, maar ook
intern is meer samenwerking gewenst tussen de kenniseenheden, vindt
Fresco. Ze wil verbinden. ‘Verbinden is the story of my life’
tekst: Albert Sikkema en Edwin van Laar / foto: Harmen de Jong

W

onderzoekers hier. Die kracht moeten we meer gebruiken.
Niet voor niets heb ik mijn toespraak bij de opening van
het academisch jaar niet in toga gehouden. Ik ben er voor
iedereen, ook voor DLO.’

Wat viel je op bij je terugkeer op het oude nest?
‘Allereerst de campus. Die heeft een geweldige allure.
Ik zie studenten met een boek in het gras zitten, prachtig.
En je kunt er als onderzoeker direct contact maken met
collega’s bij andere groepen. De campus is een geweldig
potentieel voor uitwisseling en samenwerking. Wat me
ten tweede opviel is hoe leuk, slim en gemotiveerd de
mensen hier zijn. Ik was het weer vergeten, maar het is
bepaald geen cynische organisatie. We zijn hier om het
verschil te maken, dat drijft de mensen. Die intrinsieke
motivatie vinden Wageningers heel normaal, maar je
moet dat sterke punt blijven herhalen tegen elkaar.’

Je wilt meer samenwerking tussen beta’s en gamma’s in de
wetenschap, vertelde je in je toespraak. Waar doel je op?
‘Ik zie de Wageningse wetenschappers goed samenwerken binnen hun kenniseenheid, maar tussen de kenniseenheden laat dit te wensen over. Alle maatschappelijke vragen in ons domein raken aan plant, dier,
omgeving, voeding en maatschappij. Als totale organisatie denken we nog niet interdisciplinair. Ik denk dat we
onze krachten moeten bundelen op de schuurvlakken van
de kenniseenheden, waarbij we ons onderzoek zien als
bijdrage aan het totaal.’

e spreken haar twee dagen na de opening van
het academisch jaar. Ontspannen schenkt ze
een kop thee in. ‘Zeg maar je hoor’.

‘Blijf niet
hangen in je
eigen clubje’

Toen je hier als wetenschapper werkte was DLO nog
buiten beeld. Hoe kijk je daar tegenaan?
‘De integratie van de universiteit en DLO tot Wageningen UR is een goede ontwikkeling geweest. We hadden er
beide een stuk slechter voorgestaan als die stap niet was
gezet. Bovendien is de combinatie uniek in de wereld.
Maar ik denk ook dat de integratie nog niet klaar is. Ik zou
graag meer mensen van DLO een bijdrage zien leveren in
het onderwijs. Nu is dat lastig vanwege administratieve
regels. Waarom kunnen studenten niet vaker afstuderen
bij DLO? Het is een geweldig voordeel dat we vragen uit de
praktijk kunnen vertalen naar fundamenteel onderzoek.’
Het begrip Wageningen UR wekt verwarring in de
buitenwereld.
‘Dat klopt, ik leg momenteel tien keer per dag uit wat
Wageningen UR is, dat we niet alleen een universiteit hebben, maar ook DLO-instituten. Wat ik er belangrijk aan
vind, is dat we allemaal gericht zijn op maatschappelijke
vragen, dat is ook de motivatie van de fundamentele

Je zegt ook in je rede: ‘open your minds’ en ‘we need a
greater diversity of minds’. Is Wageningen te eenkennig?
‘Uit onderzoek blijkt dat diversiteit belangrijke voordelen geeft aan teams. Dan doel ik niet alleen op diversiteit
in geslacht en cultuur, maar ook op leeftijd en ervaring. Je
hebt diverse meningen en achtergronden nodig, het vertolken van his master’s voice is dodelijk voor een kennisinstelling. Ik adviseer de studenten: zoek die verschillende perspectieven op, blijf niet hangen in je eigen
clubje. Maar ik denk ook aan het human resource beleid.
Binnenkort krijgen we onze eerste allochtone hoogleraar.
We moeten een sfeer creëren waardoor verschillende
meningen een plaats krijgen.’
Is deze diversiteit instrumenteel aan je wens om de
dialoog met de samenleving te versterken?
‘Het is meer dan een instrument, het vormt je ook als
mens. Toen ik bij de FAO in Rome werkte, mocht ik leiding geven aan vier islamitische directeuren en legde ik
verantwoording af aan een moslim uit Senegal. Dat heeft
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l te maken’
mijn persoonlijk leven verrijkt. Diversiteit kun je ook in
boeken, ﬁlms of kunst vinden. Waar het om gaat is dat je
leert denken vanuit het leven van iemand anders. Bovendien is boeken lezen goed voor je creativiteit.’
OK, dan nu op naar de samenleving. Wie is de
samenleving?
Fresco pakt een velletje papier en tekent een ronde
tafel. ‘Je wilt met verschillende groepen om tafel, zoals
boeren en tuinders, consumenten, het midden- en kleinbedrijf, multinationals, de overheid, kritische wetenschappers en actiegroepen.’ Inmiddels heeft ze zeven cirkeltjes getekend langs de tafelrand, want elk van die
groeperingen voeren ook hun eigen dialoog. ‘Deze groepen hebben deels dezelfde kennis, deels niet. Wat je dan
niet moet doen is vertellen hoe het zit en wat ze moeten
doen. Nee, je zorgt dat het gesprek op gang komt, je gaat
luisteren en erkent daarbij de emoties. Waar komen die
emoties vandaan? Het gaat om een permanente dialoog,
niet eens in de zes maanden.’
Hoe wil je de sceptici te lijf gaan?
‘Niet door te blijven hameren op de wetenschappelijke
waarheid. Nee, breng de argumenten in kaart. Maar ook:
waar komt het pessimisme en de angst voor innovaties
toch vandaan? Ik vermoed dat onzekerheid over onze toekomst een voedingsbodem is voor dat pessimisme. Wellicht kan de wetenschap die onzekerheid verminderen.’
Welke hete hangijzers wil je bespreken? Genetische
modiﬁcatie?
‘We willen de komende maanden bedenken wat goede
thema’s zijn. Ik denk niet meteen aan genetische modiﬁcatie – dat is te ingewikkeld om als eerste te nemen. Ik
denk eerder aan obesitas of een onderwerp uit de natuuren milieuhoek. Een thema met veel zienswijzen, waar veel
maatschappelijke groeperingen een mening over hebben
en waarbij ook de wetenschap niet op één lijn zit. Je weet
van tevoren dat de wetenschap niet met de ideale oplossing komt. Dat kan ook niet, telkens gaat het om afwegingen. De samenleving moet keuzes maken en de wetenschap kan daarbij helpen door opties aan te dragen. Dat
proces wil ik graag in.’
De onderzoekers worden afgerekend op publicaties en
declarabele uren. Hebben mensen wel de ruimte voor een
dialoog met de samenleving?
‘Mijn rede is een bouwsteen voor het strategisch plan
dat we nu aan het opstellen zijn. Als we vinden dat die dialoog belangrijk is, dan moeten we er ruimte voor maken.

Ik denk niet dat je dan tegen iedereen moet zeggen:
besteed wekelijks vijf uur aan dialoog. Ik denk eerder dat
directeuren dan die rol moeten erkennen in personeelsbeleid en mensen die dat goed kunnen daarin stimuleren.
Waarbij ik niet alleen aan praattafels denk. Ik was twee
weken geleden bij de Aardappel-demodag, dat was ook
een dialoog met de samenleving. Het kan ook een ﬁlm zijn
waarin je de ambivalenties over een maatschappelijk
thema zichtbaar en bespreekbaar maakt. Het gaat om verbinden.’

Louise Fresco: ‘De samenleving moet keuzes maken
en de wetenschap kan daarbij helpen door opties aan
te dragen. Dat proces wil ik
graag in.’

Verbinden?
‘Ja, daar was ik als student, onderzoeker en hoogleraar
al mee bezig in Wageningen. Verbinden is the story of my
life. Ik heb in de SER gezeten, met werkgevers, werknemers en kroonleden, maar de maatschappelijke organisaties ontbraken. Ons poldermodel is nog niet polderig
genoeg. We moeten nog meer polderen in Nederland.’
11 september 2014 — RESOURCE

5(6SDFKWHUJURQGLQGG



14 >> achtergrond

Hoe voelt uw groen?
Groen is goed. Vooral in de grote stad ontpopt groen zich steeds meer
tot Haarlemmer olie. Goed voor alle stedelijke kwaaltjes. Hoe groen
zijn onze steden? En hoe beleven inwoners hun groen? De Wageningse
campagne Groen in de Stad gaat op zoek en zet en passant de eigen
expertise in de etalage.
tekst: Roelof Kleis / foto: Peter Visschedijk

E

en mooie quizvraag. Wat is de groenste stad van
Nederland? Inwoners van Heerlen of kenners
met een goed geheugen zullen mogelijk ‘Heerlen’
roepen. Bij een inventarisatie van Alterra in 2009
spande de Limburgse gemeente namelijk de
kroon. En dat is nog steeds zo, blijkt uit de jongste update
die vorige week werd vrijgegeven. Binnen de bebouwde
kom ligt per Heerlense woning 165 vierkante meter groen.
Dat is ruim dertig vierkante meter meer dan in Emmen,
de nummer twee op de lijst, en veertig meer dan in Lelystad, de nummer drie. De ranglijst van de 31 grootste steden van ons land (jammer genoeg zonder Wageningen) is
de trekker van de campagne Groen in de Stad waar Wageningen UR de markt mee op gaat. De campagne brengt de
kennis van Wageningen op het gebied van stadsgroen
onder de aandacht.

PERCEPTIEGROEN
Heerlen is dus groen. Ruim twee keer groener dan bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam. En liefst vier keer groener dan hekkensluiter Haarlem, waar ze wel wat wonderolie kunnen gebruiken. Maar bij de cijfers past wel een
ﬂinke kanttekening, blijkt uit de toelichting van Peter Visschedijk (Alterra, Governance). De berekening van Alterra
behelst uitsluitend publiek en betreedbaar groen. Particuliere tuinen zijn derhalve niet meegerekend. Datzelfde
geldt voor straatgroen. Visschedijk: ‘Straatgroen is perceptiegroen. Dat is anders dan een park waarin je kunt
wandelen, rennen of liggen. In het kader van beleving
hoort straatgroen eigenlijk bij particulier groen.’
Visschedijk gebruikt CBS-data over bodemgebruik
voor zijn ranglijst. Gegevens over straatgroen zitten daar
niet in en zijn pas sinds kort beschikbaar. Wie letterlijk
wil zien hoe groen Nederland is, kan tegenwoordig thuis
blijven en Google Earth inschakelen of Street View. Een

nóg aardiger dienst is de website boomregister.nl, mede
ontwikkeld door Jan Clement van Alterra. De site is sinds
begin dit jaar in de lucht. ‘Wij kennen alle bomen’, ronkt
het vanaf de openingspagina. En daar is geen woord van
gelogen. Door een koppeling van luchtfoto’s met infrarood beelden is van elke boom in ons land de plek en
hoogte in kaart gebracht.
WAGENINGSE VISIE
‘De titel Groenste Stad is een relatief begrip’, relativeert
Visschedijk. ‘Het gaat ons niet zozeer om het absolute
getal, maar om de trends en de bewustwording. Het is niet
onze bedoeling om medailles uit te reiken. Maar de
gemeenten kijken wel degelijk naar deze getallen.’ De
jongste cijfers laten opvallende trends zien. Gemiddeld
genomen zijn de steden sinds 2009 er niet groener op
geworden. Maar de verschillen zijn groot. Utrecht en
Amersfoort bijvoorbeeld werden liefst een kwart groener.
Almelo leverde daarentegen 30 procent groen in. De cijfers laten ook zien dat de helft van onze steden nog niet
groen genoeg is. Dat wil zeggen: ze halen niet de 75 vierkante meter per woning die de nota Ruimte als richtlijn
geeft.
Maar die norm slaat op gebruiksgroen. Stadsgroen
anno nu is veel meer dan dat. Groen maakt mensen gezonder, vermindert de luchtvervuiling, dempt geluidhinder,
draagt bij aan waterberging en verkoelt tijdens zomerse
hitte. Groen maakt de stad letterlijk leefbaarder. Al die
verschillende groene functies stellen hun eigen eisen en
prioriteiten. Is de boom die optimaal verkoelt bijvoorbeeld dezelfde boom die het best ﬁjnstof uit de lucht ﬁltert?
Dat roept de vraag op naar het bestaan van brede en
integrale Wageningse visie op groen. Zo’n visie is er niet,
zegt Annemieke Smit (Alterra, Natuur en Samenleving).
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Groen in Heerlen: een zogeheten pocketpark aan de Colijnstraat in de krachtwijk MSP. Heerlen heeft meerdere van dit soort kleine parkjes die zijn ontworpen
en aangelegd in samenwerking met de bewoners.

‘Maar er is wel een Alterra-visie op stadsgroen: het Green
Cities-programma dat dit jaar van start is gegaan.’ Hierin
wordt volgens Smit de verbinding gemaakt tussen wat
groen betekent voor het natuurlijke systeem en het effect
van groen op mensen. ‘Wat betekent het voor mensen in
de wijk als er meer groen is in de stad?’
#GROENINDESTAD
Nieuw in Green Cities is de vorming van zogenoemde
dreamteams. Dit zijn groepjes wetenschappers met min
of meer gelijkgestemde dromen op gebied van groen in de
stad. Zeven van die dreamteams zijn in de maak, rond thema’s als de multifunctionele ruimte, stedelijk metabolisme en milieu en klimaat. Smit: ‘Het doel is dat we beter
van elkaar weten waar we mee bezig zijn en de beschikbare kennis bundelen. Hoe kunnen we samen nieuwe
oplossingen bedenken met de kennis die we hebben? Per
team gaan we kijken welke markt er is en hoe we die gaan
bewerken.’
Functiecombinatie is daarbij volgens Smit het sleutelwoord. ‘Het gaat om het zoeken naar slimme combinaties. Buffergroen langs een beek om hoog water op te vangen is bijvoorbeeld ook bruikbaar voor recreatie. Als je
bomen plant tegen de hitte, kunnen het misschien net zo
goed fruitbomen zijn waarvan je kunt oogsten. Het gaat
om het stapelen van functies. Dat is de enige manier om
groen betaalbaar te maken.’

Wetenschappers hebben het dan al snel over ecosysteemdiensten. Diensten die de natuur levert. Maar Smit
vermijdt dat woord het liefst als ze met burgers en ondernemers praat. ‘Het is een academische term. En hoe
geweldig het concept ook is, het schept afstand. Het is te
abstract. Ik heb daar iets op gevonden. Ik heb het over
oogstbaar groen, zichtbaar groen en merkbaar groen.
Daarmee ligt de nadruk op de beleving. Wie heeft er met
dit groen te maken? Wie gaat het gebruiken en wie heeft
er belang bij? Je moet altijd de koppeling maken tussen
de beleving en de functie van groen.’

‘Je moet altijd de koppeling
maken tussen de beleving
en de functie van groen’
Het belang van die beleving van groen komt ook nadrukkelijk terug in de campagne, waarin inwoners van de steden uit het onderzoek wordt gevraagd hun groenbeleving
in woord en beeld te delen in een facebookgroep (‘hoe
groen is jouw stad?)) of via twitter (#groenindestad). Vinden Heerlenaren hun stad zelf ook zo groen? Is hekkesluiter Haarlem echt zo’n kale dorre vlakte als de cijfers doen
vermoeden? De verzamelde beelden en opmerkingen
moeten dit najaar een groen- (of zwart)boek opleveren dat
aangeboden wordt aan de stadsbesturen.
11 september 2014 — RESOURCE
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STRANDPRET
Kruiwagentje tijdens een miss-verkiezing, dat kan
alleen in Wageningen. De Miss & Mister Beachclub
verkiezing was een van de tientallen evenementen die
tussen 1 en 11 september door studentenverenigingen
georganiseerd werden op het feestterrein tussen Orion
en Atlas. De Beachclub bestond uit tent en terras, en
was eﬀectief opgeleukt met liefst vijftien vrachtwagens
strandzand die voor de juiste atmosfeer zorgden. Op
het eindfeest van 11 september worden meer dan duizend gasten verwacht. RG
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Eerste Wageningse colleges op afstand

Avonturieren in
Lesgeven aan studenten in het buitenland terwijl de docent gewoon
in Wageningen zit, kan dat? Met een collegereeks in Singapore is
Wageningen University begonnen haar ambities op het gebied van
distance learning concreet vorm te geven. Studenten van de Nanyang
University kunnen zich straks ‘Wagenings’ noemen, zonder ooit in
Nederland geweest te zijn. Resource nam er een kijkje.
tekst: Nicolette Meerstadt / foto’s: Sven Menschel en Nicolette Meerstadt

V

rijdagmiddag, half vijf, 29 studenten maken
zich op voor een pittig vragenuurtje. Buiten
wuiven de palmen en het is dertig graden in
Singapore. Aan de andere kant van de wereld
test docente Julia Diederen de camera en de
verbinding. In Wageningen is het half elf ‘s ochtends en
nog niet eens vijftien graden.

De tweedejaars bachelorstudenten aan de Nanyang
Technological University (NTU) zijn de eersten die, naast
hun reguliere studie, het Wageningse vak Food Chemistry
volgen. Tijdens de wekelijkse videosessie met de docent
kunnen ze vragen stellen en geeft Diederen extra uitleg.
De studenten die ze op het scherm voor zich ziet, ogen wat
verlegen. Als iemand een vraag wil stellen, zoomt de
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de Oost
camera in op zijn gezicht en gaat het microfoontje aan. Ze
stellen goede vragen, vindt Diederen. ‘Ik merk dat er serieus gestudeerd wordt. Ze willen meer weten dan wij aanbieden’.
De samenwerking met Singapore markeert voor Wageningen University het begin van een buitenlands avontuur. Voor het eerst wordt een Wagenings vakkenpakket
aangeboden aan studenten die nooit voet op Nederlandse
bodem hoeven zetten. Een kleine dertig studenten van
Nanyang volgen de komende jaren vijf Wageningse vakken levensmiddelentechnologie. Samen met vijf lokale
vakken vormt dat een afgerond geheel, een major Food
Science and Technology, dat het stempel van zowel Wageningen als van Singapore draagt.
PERFECT STORM
Het bijzondere project is al twee jaar in voorbereiding.
Hoogleraren Remko Boom en Harry Gruppen kregen het
idee voor een gezamenlijk programma in het najaar van

2012, toen ze met een groep PhD’ers Singapore bezochten. De plannen kwamen in een stroomversnelling toen
koningin Beatrix in 2013 een staatsbezoek bracht aan Singapore. Met het vooruitzicht dat hij drie minuten met
haar mocht praten, vloog Gruppen toen halsoverkop naar
de Aziatische stadstaat. Zijn inspanning was niet tevergeefs: de koninklijke aandacht voor zijn plannen zorgden
ervoor dat de raderen in werking traden en het programma nu, anderhalf jaar later, van start is gegaan.
‘Vergis je niet, NTU is een topinstelling’, vertelt Gruppen over de partneruniversiteit in Singapore, waarvan de
chemische faculteit tot de top 75 van de Shanghai Ranking behoort. ‘Het is een logische keuze om met hen
samen te werken, omdat hun kennis de onze aanvult.’
Daarnaast is een Wageningse opleiding in Zuidoost-Azië
een waardevolle investering, meent hij. ‘De industrie trekt
met R&D die kant op. Dan is het goed om daar voet aan de
grond te hebben.’ Singapore is daarbij de meest geschikte
locatie volgens hem. Niet alleen omdat het centraal ligt en

Met het
vooruitzicht dat
hij drie minuten
met Beatrix
mocht praten,
vloog Gruppen
naar Singapore
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Zelfstudie kan in Singapore in de open lucht.

Practica worden uitgesmeerd over een heel semester.

De food court op NTU campus: McDonalds, Subway en KFC. Er zijn ook winkeltjes en restaurantjes met typisch Aziatische keuken.

goed bereikbaar is, maar ook omdat het een klein, sterk
verstedelijkt gebied is met een grote haven. Net als Nederland.
Gruppen kreeg naar eigen zeggen veel steun bij het
opzetten van de major. ‘Vanaf het staatsbezoek zijn er
mensen op gezet om dit echt goed te regelen, te onderhandelen en de vaart erin te houden’, vertelt hij. ‘Het idee
komt van een paar hoogleraren, maar het paste kennelijk
uitstekend in de visie van de WU.’
Rector Magniﬁcus Martin Kropff beaamt dit. De Wageningse universiteit staat volgens hem voor de uitdagende
taak om steeds meer mensen op te leiden, waarbij een
hoge kwaliteit van het onderwijs een absolute vereiste is.
Wageningen is daarbij niet de eerste universiteit die voor
oplossingen over de grens kijkt. Sommige universiteiten
werken zelfs aan een complete campus in het buitenland.
Maar dat gaat Kropff te ver. ‘Dat is een enorme investering
in infrastructuur. Daarom zoeken wij liever sterke partners: universiteiten van wereldklasse met complementaire kennis en goede studenten. Liefst met een internationaal karakter.’ Maar zo’n strategie is behoorlijk abstract,
erkent hij, tot er een kans voorbij komt zoals in Singapore.
Kropff: ‘Dit is gedragen door enthousiaste docenten, Singapore wil investeren en het paste in onze strategie. Echt
een perfect storm in de goede zin.’
KENNISCLIPS
Om een major op afstand te kunnen geven, moesten ﬂink
wat praktische hordes worden genomen. Want hoe kun je
de stof overbrengen? En hoe kun je studenten aan de
andere kant van de aardbol motiveren? Domweg een college opnemen is totaal inefﬁciënt gebleken, aldus Kropff.
‘Dat voldoet niet aan onze normen. Afstandsonderwijs
moet echt iets toevoegen.’ Het Wageningse antwoord is de
kennisclip, een cruciaal onderdeel van de lesmethode.
Dat zijn ﬁlmpjes van acht minuten met afgebakende brokjes informatie. ‘We hebben er zestig gemaakt alleen al
voor het vak Food Chemistry, een enorme klus’, vertelt
Diederen. ‘Een medewerker is maandenlang fulltime
bezig is geweest de stof logisch op te delen en om alles
voor te bereiden.’ De ervaring die zo werd opgedaan bleek
echter ook voor het reguliere onderwijsprogramma waardevol. ‘We kunnen de kennisclips goed gebruiken nu het
vak in Wageningen gegroeid is van 90 naar 140 studenten.’
Een andere uitdaging lag in het afstemmen van de verschillende onderwijssystemen op de twee universiteiten.
In Singapore worden vakken bijvoorbeeld uitgesmeerd
over een heel semester, waar in Wageningen de collegeblokken maar acht weken duren. Daarnaast verschilt de
indeling van de practica. ‘Zij hebben hun practicum
maandenlang op een vaste ochtend’, vertelt Gruppen. ‘Wij
doen dat in anderhalve week fulltime.’ In december vliegt
Diederen naar Singapore om dat intensieve practicum te
geven. De studenten moesten daarvoor twee weken van
hun vakantie opofferen, anders paste het niet.
Ook over de beoordeling en allerlei regels moest overeenstemming komen. ‘Een onvoldoende hier moet ook
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PASSIE
daar onvoldoende zijn’, zegt Gruppen. ‘En volgens NTUregels mogen docenten hun tentamenvragen niet digitaal
versturen. Nu gaan de vragen in een envelop met DHL
heen en weer.’
Een lastiger verschil is dat de Bachelor in Singapore
een volwaardige opleiding is, die zelfs toegang geeft tot
een PhD. ‘Voor ons is juist de master belangrijk, daar willen we een double degree van maken’, aldus Gruppen.
‘Dat vergt aanpassen en onderhandelen.’
FOOD GUY
Niet alleen Wageningen, ook de Nanyang Universiteit zet
hoog in op de samenwerking, zo blijkt wanneer we een
bezoek brengen aan de campus in Singapore. Professor
William Chen staat daar aan het hoofd van het gezamenlijke onderwijsprogramma. Terwijl hij een deel van de
enorme campus laat zien, van grote collegezalen tot uitgebreide foodcourts, legt hij uit waarom Singapore investeert
in dit programma. ‘Bijna al het voedsel dat wij consumeren is geïmporteerd. Dat is risicovol, dus de overheid wil
weerbaar zijn in tijden van crisis.’ Voedsel moet houdbaar
gemaakt worden, verspilling kan omlaag, maar ook
gezondheid is belangrijk in het sterk vergrijzende land.
Aan dit soort vraagstukken moeten de afgestudeerden
straks bijdragen, en Singapore heeft daar geld voor over.
Wageningse kennis is daarbij cruciaal. ‘Wij hebben geen
expertise in levensmiddelentechnologie. Met protocollen
uit journals komen we niet verder. We willen onze handen
vuil maken, leren in de praktijk, we willen doen en denken
als een food guy.’
Chen selecteerde zelf de beste studenten van zijn faculteit, die het programma als een extraatje naast hun studie
doen. ‘Voor onze universiteit is deze samenwerking een
belangrijke stap,’ vertelt hij. ‘Het is het eerste in zijn soort.
We hopen dit in vijf jaar uit te kunnen bouwen naar een
volwaardige afstudeerrichting.’ Voor zijn studenten is het

Frances Widjaja, 19 jaar,
studeert Chemistry and
Biological Chemistry
‘Professor Julia legt alle
concepten heel goed en
grondig uit, ook al is ze
hier niet. Eerlijk gezegd
vind ik het best ﬁjn om
een docent op een scherm
te hebben. De drempel om
op deze manier vragen te
stellen is lager dan als ik
een docent hier moet raadplegen. Ik vind het relaxter.
In Singapore hebben we
normaal luistercolleges
van een uur, en vragen
stellen kan pas achteraf.
Soms is dat behoorlijk
veeleisend en monotoon,
vooral als je vragen zich
opstapelen. Naderhand
kun je bij docenten terecht
met de meest brandende
vragen. Bij het Wagen-

ingse vak is een college
opgedeeld in korte videoclips die over deelonderwerpen gaan. Op elk
moment kun je een video
herhalen of teruggrijpen
op een eerder concept.
Daardoor is het heel goed
te volgen. Volgens mij kunnen mijn medestudenten
het tempo ook goed aan.

Buiten de lessen om praten we veel met elkaar om
de stof beter te kunnen
begrijpen.
Als ik door de week vragen
heb, zoek ik zelf een antwoord. Lukt dat niet, dan
zet ik mijn vraag op het
blog dat speciaal voor het
vak is opgezet. Daardoor
is de afstand geen probleem voor mij.
Nederlanders leren heel
anders dan wij. In Singapore leren we chemische
reacties uit ons hoofd en
we maken veel sommen.
Maar de Nederlandse stijl
is meer gericht op het
begrijpen van concepten.
Van mij mogen de docenten nog wel meer materiaal beschikbaar stellen,
zodat we meer over het
onderwerp te weten kunnen komen.’

‘We willen onze handen vuil maken,
leren in de praktijk, we willen doen
en denken als een food guy’
extra diploma aantrekkelijk om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
De komende maanden overleggen de twee universiteiten over hun gezamenlijke toekomst. Het ligt het meest
voor de hand om gezamenlijk PhD-ers op te leiden. Die
kunnen een rol spelen door de onderlinge banden te versterken en eventueel onderwijs te verzorgen op master
niveau. Als het zover komt. Martin Kropff heeft alle vertrouwen in deze opzet, maar hij is ook enigszins voorzichtig. ‘We bekijken het stap voor stap. Het is spannend of we
een gezamenlijke MSc van de grond krijgen, en of bedrijven echt stageplekken bieden.’ Ook binnen de organisatie
moet de motivatie hoog blijven. ‘Veel hangt af van het blijvende enthousiasme van onze docenten. Maar dit is een
prachtige kans om ons onderwijs te versterken.’

Wuivende palmbomen bij de faculteit. Binnen volgen studenten college hun op afstand.
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LUISTEREN WE WEL?
Onderzoekers moeten meer rekening houden met wensen en acceptatie in
de maatschappij. Want alleen dan hebben innovaties kans van slagen. Dat
stelde bestuursvoorzitter Louise Fresco bij de opening van het academisch
jaar. Houden onderzoekers niet al voldoende rekening met maatschappelijke
vragen? Of mag het maatschappelijk een onsje meer? En hoe doe je dat?
tekst: Yvonne de Hilster

Hans Hopster
Manager Varkens Innovatie Centrum
Sterksel a.i.
‘Wageningen heeft de afgelopen jaren weinig aandacht gehad voor uitingen van de samenleving en maatschappelijke organisaties. Wil je
maatschappelijke vraagstukken oplossen, dan moet je daar gedurende het hele traject actief
vertegenwoordigers vanuit de samenleving bij betrekken.
Met de sociale media en de hoge organisatiegraad van mensen kun je tegenwoordig eenvoudig de stem van de burger
binnenhalen. Op Sterksel loopt nu bijvoorbeeld onderzoek
naar het houden van varkens met niet-gecoupeerde staarten, waar zowel dierenbeschermers als de varkenshouders in meedraaien. Dat zouden we in Wageningen in de
volle breedte moeten doen.’

Rosalie van Dam
Onderzoeker burgerparticipatie bij
Alterra
‘Wat ik soms merk is dat aan het
eind van technisch onderzoek een
sociale component wordt toegevoegd om te zorgen dat mensen de
uitkomsten gaan slikken. Dialoog
krijgt zo een pr-functie. Dat is een gemiste kans. Juist
maatschappelijke betrokkenheid kan voor innovatie zorgen. Bovendien kun je zo recht doen aan de pluriformiteit
in de maatschappij.
Toch hoeven onderzoekers nu niet ineens hard op zoek
naar de vragen van burgers. Je kunt ook volgen wat er op
internet en in sociale media gebeurt. Verder is mijn erva-

ring dat mensen die echt iets willen zich wel melden. Burgerinitiatieven ontstaan juist omdat mensen zelf iets willen
oppakken.’

Aldrik Velders
Hoogleraar Bionanotechnologie
‘Wij houden al rekening met maatschappelijke vragen. Dat moet je ook
aantonen bij ieder onderzoeksvoorstel dat je indient. Maar er is meer.
Onderzoek dat nu misschien niet
maatschappelijk relevant lijkt, kan
dat in de toekomst wel zijn. Dat beseffen mensen niet altijd. Zonder fundamenteel onderzoek ben je niet voorbereid
op nieuwe vragen, zoals nu bij de ebola-uitbraak. Als wetenschapper moet je daarom zorgen met één been in projecten te staan die op korte termijn relevant zijn, en met
de ander in fundamentele projecten.’

Arian Oostvogels
Pluimveehouder in Achtmaal (N.Br.)
‘Als producent luister je naar de consument en de wetenschap. Wetenschappers ontwikkelen steeds wat
nieuws, en dat is mooi, maar ze lijken soms te vergeten dat het wel betaalbaar moet blijven. Het lastige bij
het ontwikkelen van een nieuw product is ook dat je voorloopt op de markt en de vraag bij je product moet zoeken.
Als nou eens de verschillende wensen van groepen consumenten op een rij werden gezet, dan kunnen we iedereen
op z’n wenken bedienen. Maar dan moeten consumenten
wel voor hun wensen willen betalen.’

RESOURCE — 11 september 2014

5(6S0,LQGG



M.I. << 23

?

Rik Leemans
Hoogleraar Milieusysteemanalyse en
Aardsysteemkunde
‘Wij werken aan de grote internationale maatschappelijke problemen,
zoals vermindering van biodiversiteit en klimaatadaptatie. Als wetenschappers zijn we echter niet verantwoordelijk voor de implementatie van oplossingen. Dat is
aan overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We moeten dus altijd in dialoog met deze actoren. Zo
leren zij de beperkingen van de wetenschappelijke methoden en onzekerheden van de onderzoeksuitkomsten kennen, en de consequenties van hun maatregelen of het gebrek daaraan. Wij pikken dan weer de maatschappelijke
behoeften op. Vaak leidt dit tot zeer gewaardeerd, innovatief grensverleggend onderzoek. Daarom is Louises uitspraak mij uit het hart gegrepen.’

Eldert van Henten
Hoogleraar Agrotechnologie
‘De relatie tussen voedsel en technologie ligt voor veel mensen gevoelig.
Goed contact met de maatschappij is
daarom zeker belangrijk. Dat kan via
debatten of door vertegenwoordigers van de samenleving te betrek-

ken bij technologieontwikkeling, zoals wij doen. Maar er
gaat bij mij ook een alarmbel af. Als we moeten wachten op
het antwoord van een maatschappelijk debat voordat we de
technologie kunnen ontwikkelen voor grote, urgente uitdagingen in de agrarische sector, dan zijn we gewoonweg te
laat. Je kunt het bijvoorbeeld wel discussiëren over het
gebruik van robots in de landbouw, maar de realiteit is dat
er nu al te weinig mensen zijn die nog in de sector willen
werken. Ook zou het mooi zijn als we niet alleen op publicaties werden afgerekend, maar ook ruimte en waardering kregen voor onze maatschappelijke contacten en inzet.’

Leneke Pfeiﬀer
Coördinator Wetenschapswinkel
‘Ik krijg van groepen en organisaties
die met een vraag bij ons komen
nooit het idee dat ze zich niet gehoord voelen, of dat ze vinden dat de
universiteit hun vraag zelf al op had
moeten pikken. Integendeel, ze zijn
juist hartstikke blij met de mogelijkheden die Wageningen
UR biedt via de Wetenschapswinkel. Wij voelen ons dus
vooral gesteund door de speech van Fresco. Door het beantwoorden van vragen gaan de onderzoekers en studenten de dialoog al aan met allerlei groepen in de samenleving.’
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OP TWEE WIELEN
De ﬁetscultuur in Nederland is voor de meeste
internationale studenten een compleet nieuwe
ervaring. Afzijdig blijven heeft geen zin,
zonder ﬁets bereik je in Wageningen letterlijk
niets. ‘Ik wist dat ik eraan moest geloven.’
tekst en foto’s: Rob Goossens

Tips van Jackline
‘Geen zin om te ﬁetsen? Leg je neer bij de realiteit en zoek
een ﬁets, je studentenleven wordt er leuker door.’
‘Zorg voor een goed slot. Fietsen zijn zeer gewild bij dieven, die van mij is ook een keer gestolen.’
‘Zorg voor goed licht, niet alleen omdat het veiliger is,
maar ook omdat de politie snel een bekeuring geeft als je
geen licht hebt.’

ð
ð
ð

‘Rechts rijden is lastig’
WISNU EN LINI
Indonesië, net aangekomen
Opleiding: Environmental Studies.
‘Voor ons was het gelukkig niet zo’n
probleem om te leren ﬁetsen. Veel
Indonesiërs kunnen ﬁetsen omdat ze
het leren als kind. Maar naarmate ze
ouder worden, ruilen ze de ﬁets vaker
in voor vervoermiddelen als scooter,
auto en bus. Volwassenen zie je nauwelijks nog ﬁetsen.
Daarom is het wel heel apart om
hier in Nederland mensen tot op
heel hoge leeftijd op de ﬁets te
zien zitten.
We merken dat het in Wageningen erg handig is om een ﬁets te
gebruiken. Het lastigste zijn de
regels. Het is moeilijk om
erachter te komen wat alle
borden betekenen en daar
vervolgens ook naar te handelen. Verder is het erg lastig wennen aan het feit dat
je in Nederland rechts moet
rijden, aangezien we in
Indonesië links rijden. Je
hebt steeds het onaangename gevoel dat je heel
gevaarlijk bezig bent
door tegen het verkeer
in de rijden. Maar het
went vast wel.’
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‘Ik stopte voor elke auto’
GABY RIVERA
Peru, net aangekomen
Opleiding: Climate Studies
‘In Lima ﬁetste ik ook wel, maar het is
daar heel anders. Sinds een jaar of twee
probeert de regering van Peru haar burgers te stimuleren om vaker de ﬁets te
pakken, om de uitstoot van broeikasgassen
te beperken. Sommige avenues in Lima zijn
daarom op zondag zelfs autovrij gemaakt.
Maar over het algemeen is ﬁetsen in de stad
helaas nog altijd een enorm gevaarlijke onderneming. Er wordt vaak heel agressief gereden,
vooral door de bestuurders van bussen en taxi’s.
Ik zou er in Lima niet aan denken om zonder
helm op een ﬁets te gaan zitten.
Maar hier in Nederland gaat het er dus heel anders
aan toe, merkte ik al snel. De eerste paar dagen in
Nederland stopte ik nog voor elke auto, of ik nu
voorrang had of niet. In Peru is dat de enige manier
om als ﬁetser in leven te blijven. Maar tot mijn verbazing hielden de auto’s hier halt en wachtten tot ik voorbij was. Er is veel respect tussen de verkeersdeelnemers. Bovendien zijn er mooie ﬁetspaden die je een
gevoel van veiligheid geven. Het enige waar ik me zorgen
over maak is de komende winter. Het schijnt hier nogal
koud en glad te worden.’

‘Nog nooit op een ﬁets gezeten’
JACKLINE LANGAT
Kenia, hier sinds 2012
Opleiding: Leisure, Tourism & Environment
‘Toen ik twee jaar geleden naar Nederland kwam, wist
ik dat er veel geﬁetst werd. Zelf kom ik uit Nairobi,
daar ﬁetst niemand. Ik had zelfs nog nooit op een
ﬁets gezeten. Daarom vroeg ik nadrukkelijk om in de
Bornsesteeg te mogen wonen, dan kon ik naar de
campus lopen, en zou ik niet hoeven ﬁetsen. Maar
het ging niet zoals ik gedacht had. Het was te ver
om steeds naar het centrum te moeten lopen, en
de bus was te duur. Dus na twee weken wist ik
dat ik eraan zou moeten geloven. Ik kocht een
ﬁets en vond een parkeerplaats in de buurt
waar ik kon oefenen. Na drie dagen vond ik de
balans en kon ik op de ﬁets blijven zitten. Na
een week had ik voldoende vertrouwen om
de weg op de gaan. Dat vond ik echt een
geweldige prestatie van mezelf.
Inmiddels zie ik de voordelen van ﬁetsen,
ook op het gebied van duurzaamheid.
Voor mijn studie heb ik een project in
Kenia gedaan, waarbij ik beleidsmakers in Mombasa heb geadviseerd om
ﬁetspaden aan te leggen op bepaalde strategische trajecten. Ik hoop
dat het uitgevoerd wordt.’
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FRAUDE
Wetenschappers die frauderen
gebruiken stellige taal in hun
publicaties. Dat blijkt uit
onderzoek van taalwetenschappers
van Cornell University. Zo wisten
ze 23 artikelen van Diederik Stapel
te ontmaskeren als frauduleus. De
les? Wees niet al te stellig, neem
wat slagen om de arm, gebruik wat
mitsen en maren. Voor je het weet
word je als mogelijk fraudeur
weggezet. Of is dit te stellig?

SNUITJE

Een ﬂinke snuit hebben loont,
wanneer je als mannelijke
snuitkever je aangezicht gebruikt
om rivalen te bevechten voor de
gunst van het vrouwtje. Toch blijkt
het evolutionair voordeel voor de
grootgeschapenen beperkt. Zo
blijken kleine snuiters zich vaak
gewiekst tussen een copulerend
paartje te wurmen om het vrouwtje
te bevruchten. Biologie, leuker
kunnen we het niet maken.

Groei vlakt af
Dit collegejaar beginnen ‘slechts’
vier procent meer studenten aan
een Wageningse bachelor dan
een jaar geleden. Daarmee vlakt
de onstuimige groei van de afgelopen jaren behoorlijk af.
Drie weken geleden leek Wageningen nog af te stevenen op acht procent groei, maar de nieuwste cijfers vallen minder positief uit. Wat
de oorzaak van afvlakking is, is onduidelijk. De numerus ﬁxus voor
Voeding en Gezondheid kan invloed hebben, daar mogen voor
het eerst maar 130 studenten starten. Verder blijkt er landelijk zelfs
een krimp te zijn van het aantal
eerstejaars, van één procent. Wageningen doet het relatief goed
met een vierde plek achter Eindhoven, Delft en Rotterdam.
Tussen de opleidingen zijn er
echter grote verschillen in Wageningen. De bachelor Plantenweten-

Studie
schappen is bijna ontploft. Met 88
procent meer eerstejaars dan in
2013, is het de grootste groeier.
Opleidingsdirecteur Anja Kuipers
is ontzettend blij, omdat het harde
werk zich volgens haar eindelijk
uitbetaalt. ‘Ons doel is al jaren om
meer dan vijftig eerstejaars binnen
te halen’, vertelt ze. Waar de opleiding voorheen vooral een agrarische insteek had, heeft Kuipers ingezet op maatschappelijke thema’s. ‘In onze werving leggen we
nadruk op voeding, klimaat en gezondheid en de rol van planten
daarin’, aldus Kuipers. Ook denkt
ze dat de Linneausprijs voor een
proﬁelwerkstuk en mobiele practica op middelbare scholen hun
vruchten hebben afgeworpen.
Een studie die het minder doet
dan vorig jaar is Bedrijfs- en consumentenwetenschappen, met 17
studenten minder. Coördinator Jamila de Jong maakt zich weinig

Groei

Plantenwetenschappen
88%
Tourism
55%
Agrotechnologie
34%
Economie en beleid
26%
Levensmiddelentechnologie 26%
Landschapsarchitectuur
24%
Bos- en natuurbeheer
12%
Moleculaire Levenswet.
9%
Biologie
8%
Milieuwetenschappen
8%
Internationale ontw.studies 3%
Biotechnologie
-4%
Gezondheid en maatschappij -5%
Intern. land- en waterbeheer -6%
Dierwetenschappen
-9%
Bedrijfs- en cons.wetensch. -11%
Bodem, water, atmosfeer -20%
Voeding en gezondheid
-20%
Communicatiewetensch.
-41%
zorgen: ‘We hebben heel lang rond
de vijftig studenten per jaar gehad.
Twee jaar geleden ging het opeens
naar honderd en toen honderdvijftig. Eigenlijk zijn we blij dat we niet
nóg groter zijn geworden.’ NM

BLOEMETJE
Planten verhogen de productiviteit
op de werkvloer. Dat blijkt uit
onderzoek van de universiteit van
Exeter. Toevoegen van wat groen
aan een plantloos kantoor deed de
productiviteit liefst met 15 procent
toenemen. Komt de baas op je
volgende verjaardag met een plant
aan, dan weet je wat daar achter
steekt. En van harte gefeliciteerd.
Kassa!

HAMSTEREN
De Japanse regering raadt burgers
aan wc-papier te hamsteren. Bijna
de helft van het Japanse wc-papier
wordt gemaakt in een aardbevingsgevoelig gebied, dus kunnen
Japanners beter een voorraadje
hebben. Voor als het misgaat.
Japanners hebben standaard een
noodrantsoen water en eten in
huis, maar vergeten toiletpapier
en schrikken pas op als het al te
laat is.

OP DE AID-BOERDERIJ Tijdens de intromarkt van de AID
Sta jij op deze foto? Stuur ons een mailtje, dan krijg je van
liet Resource honderden eerstejaars poseren in onze eigen ons een hoogwaardige full colour print van de afbeelding
NM
AID-boerderij. Zie het fotoalbum op onze facebookpagina. (resource@wur.nl).
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ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

AFLEVERING 35 - MORTIERSTRAAT 14B<<
Wat voorafging: Na de drukte van de
AID is het stil in huis. Iedereen gaat
zijn eigen weg in de aanloop naar het
nieuwe studiejaar

Regenpijp
‘H

è, verdomme.’ Willem-Jan
graaide nog eens in zijn
zakken. Eerder die avond had hij
haastig het huis verlaten voor de
kroegjool. Een avondje zuipen op
kosten van de vereniging kon hij
natuurlijk niet weerstaan. Nu was
het kwart voor vier ’s ochtends en
stond hij voor een dichte deur.
‘Shit, oetlul die je bent’, lalde
Willem-Jan tegen zichzelf. De
sleutels lagen waarschijnlijk nog op
zijn bureau. Hij probeerde helder na te denken. De meiden
waren niet thuis, Derk was met zijn sportmaatjes op stap en
waar Filippo zich schuil hield wist niemand. Willem-Jan
voelde zich nu heel moe en wilde zielsgraag direct zijn bed
in duiken.
Hij pakte zijn telefoon. Veel opties had hij niet en het
maakte hem eigenlijk ook niet zo veel uit hoe Derk zou
reageren. Bij het horen van de kiestoon klonk tegelijkertijd
een gedempte One Direction vanachter de voordeur. Derk
had zijn mobiel thuis laten liggen. Willem-Jan vloekte nog
iets harder. Vanuit het open raam op de eerste verdieping
staarde Vecino hem meewarig aan. Ineens viel zijn blik op
de regenpijp naast de kat. Bingo! Resoluut begon hij zich
aan het zink naar boven te hijsen. De pijp kraakte
vervaarlijk.
Eenmaal op de eerste verdieping kon hij net niet bij het

raam. Gelukkig liep de regenpijp hier langs het balkon. Als
hij nou zijn arm nog ietsjes verder kon uitrekken…
Zijn poging werd onderbroken door luid gekraak van de
regenpijp die loskwam van de muur. Voordat hij naar
beneden stortte, greep Willem-Jan nog net het randje van
het balkon vast. Met al zijn kracht klom hij over de rand.
Hijgend probeerde hij de balkondeur open te maken. Ook
op slot!
‘En nu is het genoeg.’ Hij pakte een bloempot en gooide
hem door het raam. Eindelijk binnen. Even was het stil en
nam hij de schade op. Daar zou de huisbaas vast niet blij
van worden. Beneden sloeg de achterdeur plotseling dicht.
Even later verscheen Filippo in de deuropening en was het
stil. ‘I… I forgot my keys,’ stamelde Willem-Jan. Filippo trok
zijn wenkbrauw op. ‘Dude, you know the back door is
always open right?’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Flinke groei voor Unitas
Unitas blijkt dit jaar ﬂink in trek
te zijn bij de eerstejaars. De
jongerenvereniging trok ruim 50
procent meer nieuwe leden dan
voorgaande jaren. ‘Mogelijk
heeft onze signatuur een handje
geholpen.’
Voor menigeen zal het als een verrassing komen dat van de grote
verenigingen in Wageningen uitgerekend Unitas de meeste nieuwe
leden binnen hengelt. Veruit de

meeste zelfs. Terwijl de teller de afgelopen drie jaar steeds bleef steken rond de 45, meldden nu al 70
aspirant-leden zich aan voor de introductie. Met de verwachting dat
nog een stuk of tien zullen volgen.
Unitas kan zelf de precieze oorzaak van de toename ook niet duiden, maar voorzitter Annieck Diks
denkt dat het extra feest tijdens de
AID een rol speelde. ‘Voorheen hadden we maar één groot feest in de
AID, namelijk de top100, nu waren

dat er twee. Dat geeft natuurlijk extra zichtbaarheid .’ Daarnaast sluit
ze niet uit dat het alternatieve karakter van de vereniging studenten
anno 2014 aanspreekt. ‘Onze signatuur heeft mogelijk een handje
geholpen. Anders dan bij andere
grote verenigingen zijn er bij ons
weinig groepsverplichtingen en ligt
de nadruk meer op zelfontplooiing. In elk geval hoor ik van nieuwe
leden dat ze een connectie voelen
met de mensen die hier rondlopen.’

Het succes zal voor menigeen
als een verrassing komen, aangezien de jongerenvereniging worstelt met haar accommodatie. Eerder dit jaar besliste de rechter dat
er ten onrechte een omgevingsvergunning is afgegeven voor het
pand aan de Industrieweg waar
Unitas sinds 2012 in zetelt. Procederende buurtbewoners werden
daarmee in het gelijk gesteld. Unitas is nu op zoek naar een nieuw
onderkomen. RG
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>> FEESTEN
k

De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

BEACH CLUB- SLOTFEEST
Donderdag 11 september van 18.00 tot 00.30 uur
De afgelopen twee weken lag er een groot
strand op de campus. Deze Beach Club wordt
afgesloten met een slotfeest! Vergelijkbaar met

de Opening Orion Student Party van vorig jaar.
Hopelijk heeft de organisatie van vorig jaar geleerd en hoef je geen half uur in de rij te staan
voor muntjes. Als je dit wilt voorkomen kan je
ook zorgen dat je er op tijd bent. Studentenkaart meenemen en vergeet je pinpas niet
(want alleen daarmee kun je betalen).
TORCKPARK - OPENLUCHTFILM: INTOUCHABLES
Donderdag 11 september van 21.00 tot 23.30 uur
In Wageningen kennen we het fenomeen openluchtﬁlm alleen tijdens de AID. Maar de plaatselijke bioscoop, het Heerenstraattheater, bestaat tien jaar en dat wordt gevierd met het hele
Wageningse volk. De avond van 11 september
kun je dus ook lekker rustig beginnen met deze
feel good movie. Kom lekker naar het Torckpark, maar neem wel je tuinstoel, viskruk of

bankstel mee. De toegang is helemaal gratis, en
drankjes zijn te bestellen aan de bar in het
park.
HET GAT – 30TH ANNIVERSARY PARTY
Zaterdag 13 september van 21.00 tot 02.00 uur
Al 30 jaar is café Het Gat een begrip in Wageningen, en dat mag gevierd worden. Jarenlang
was dit hét café waar studenten gingen dansen,
maar langzamerhand namen lokale scholieren
de ‘discotheek’ over. Sinds januari is Het Gat
18+, dus de scholieren zijn uitgebannen. En, laten we eerlijk zijn, heel veel alternatieven om
uit te gaan zijn er niet in Wageningen. Allemaal
komen, en reclaim your territory.

Deze rubriek wordt verzorgd door het
Wageningen-UP team

>> HET ECHTE WERK

‘WE MOESTEN HEEL
DICHT BIJ DE
WALVISSEN KOMEN’
Wie? Isolde Puts, MSc Mariene Biologie
Wat? Vier maanden onderzoek naar de waterkwaliteit
Waar? In de baai van Húsavík, IJsland
‘Iedereen in Húsavík is op de een of andere manier met
walvissen bezig.. In de zomer verzamelen zich er talloze
bultruggen, blauwe vinvissen, dolﬁjnen en orka’s. Een
spektakel dat veel bezoekers trekt: kunstenaars, onderzoekers en veel toeristen. Niemand weet waarom de dieren elk jaar naar precies deze baai komen.
Toen ik hoorde van het plan een dam te leggen in een
van de twee rivieren, vroeg ik me af hoe dat het ecosysteem zou beïnvloeden. Hoewel de populatie en het gedrag van de walvissen uitgebreid
worden bestudeerd, is er weinig bekend over de ecologie. Dus heb ik
zelf een onderzoek opgezet.
Vanuit Wageningen nam ik drie koffers meetapparatuur mee in het
vliegtuig, in de hoop een inﬂux van nutriënten vanuit de rivier in de baai
te vinden. Ik kreeg toestemming om elke ochtend mee te gaan op een
oude vissersboot die toeristen rondvaart. De kapitein hield dan een
paar minuten stil op de plek waar ik die dag metingen wilde verrichten.
Aan boord heb ik de stemmingen van de zee grondig leren kennen.
In het hart van de zomer ging de zon niet meer onder en was het moei-

lijk om te slapen. Er was slechts één bar maar er waren vele dronkaards.
Anderen reden graag ’s nachts rond met de auto. Een paar keer mocht
ik mee met een Japanse onderzoeker die ’s nachts meetinstrumenten
op walvissen ging plakken. Dat was erg spannend want we moesten in
een zodiac (klein rubberen bootje) heel dicht bij de dieren komen.
Verder was het daar een uitgestorven boel, maar dat vond ik heerlijk. Ik
heb twee truien en drie hoofdbanden gebreid. Voor andere masterstudenten ligt hier nog genoeg werk. Er moet dieper in het ecosysteem
gekeken worden, bijvoorbeeld naar het opstijgen van nutriënten uit
diepere lagen van de zee. Ik kan het iedereen aanraden, het is een
supermooi gebied.’ PT
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gevraagd/aangeboden

MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in Duitsland
In het nieuws: De tolhefﬁng op de Duitse wegen lijkt er te
komen, ondanks een hevig politiek debat. Ook vanuit het
buitenland, vooral Nederland en Oostenrijk, is er veel kritiek
op de tolplannen. Duitse automobilisten worden namelijk
gecompenseerd door een verlaging van de wegenbelasting,
maar mensen met een buitenlandse auto betalen het volle
pond.
Commentaar: Rebecca Kaup Bsc Moleculaire
Levenswetenschappen uit Sassenberg
‘Er wordt op regeringsniveau druk onderhandeld over de
plannen, maar ondertussen is voor de gewone Duitser nog veel
onduidelijk. Hoe hoog wordt de het bedrag? Geldt de tol voor
alle wegen, of alleen de Autobahn? De regering wil de
tolhefﬁng compenseren door de autobelasting die we betalen,
te verlagen. Per saldo zou je daarbij op nul uitkomen. Eigenlijk
merken wij Duitsers zelf dus niets van de tolhefﬁng, maar voor
buitenlanders geldt die compensatie natuurlijk niet. Dat
vinden veel Duitsers oneerlijk. De opbrengst van de tolhefﬁng
wordt immers gebruikt om de Duitse wegen te onderhouden,
maar zoals het er nu uitziet komt dat geld dus alleen bij
buitenlanders vandaan.
In het noordwesten van Duitsland, waar ik vandaan kom,
wordt volop gediscussieerd over de principiële vraag of het
eerlijk is om alleen buitenlanders tol te laten betalen. In de
grensgebieden is er daarnaast nog een direct economisch
belang. Zo zijn de ondernemers bang dat minder toeristen de
grens over komen om te winkelen. En hoe zit het met mensen
die net buiten Duitsland wonen, maar wel bij ons werken? Als
ze geen Duitse auto hebben krijgen ze dus geen compensatie.
Dat zou allemaal minder erg zijn als de tolhefﬁng alleen voor
de Autobahn zou gelden. Maar nu roepen enkele partijen nog
steeds dat er voor alle wegen betaald moet worden. Voorlopig
blijft er dus nog veel onduidelijk en is de discussie nog niet
voorbij.
Ik vind het niet vreemd dat het onderwerp ook in Nederland in
het nieuws is. Als buitenlandse student zou ik het ook oneerlijk vinden als ik hier een belastinghefﬁng moet betalen waar
mijn Nederlandse mede-studenten van vrijgesteld zijn.’ CN

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’.

RUW is looking for board members
and volunteers
If you feel connected to the RUW
themes and want to be more actively involved you can become a volunteer or apply to become a board
member. At RUW foundation you
can gain experience, expand your
professional network and work on
themes that interest you, together
with a passionate and fun-loving
team. Volunteers play an important role in the organisation of our
activities. You can choose for varying degrees of involvement depending on your preferences, and
of course your available time. Volunteers receive a modest ﬁnancial
compensation.

Meet and greet
Are you interested in social,
environmental or economic
aspects of sustainability? Would
you like to do or learn more about
it? Join the GreenActive evening on
Wednesday 17 September in the
Spot (Orion) to meet like-minded
people from seven Wageningen
organizations. We start at 18.00
with presentations and there will
be a dinner at 19.00 (€4-5).
Everybody is welcome!

CONTACT US THROUGH RUW@WUR.NL

Help animals, collect money for
Dierenbescherming
Green Oﬃce is looking for volunteers who would like to help collecting money for Dierenbescherming (Dutch animal welfare organization) during the week of
29/09-4/10. You can collect the
money in your student ﬂat, at the
University or in one of the neighbourhoods of Wageningen. It will
cost you only 3 hours but will make
a great impact on the quality of life
of many misfortune animals.
INTERESTED? CONTACT GREENOFFICE@WUR.NL

Voedselbank zoekt vrijwilligers
De voedselbank Neder-Veluwe is
dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor functies zoals chauffeur, bijrijder, inpakker, voedselcontroleur etc. Je wordt 2 of 3 maal
per maand voor een dagdeel
(maandag-, woensdag-, vrijdagochtend en vrijdagmiddag) ingezet. Je
werkt in teamverband, dus het is
ook erg gezellig! Neem voor meer
informatie contact op met Arian
van Diermen via telefoon 0641744439, of bezoek onze website.
INFO: WWW.VOEDSELBANKNEDERVELUWE.NL

WWW.FACEBOOK.COM/GREENOFFICEWAGENINGEN

Films voor studenten
Van 11 t/m 24 september vertoont
ﬁlmhuis Movie W vijf ﬁlms. The
Reunion is een Zweedse ﬁctie/docuﬁlm over pijnlijke confrontaties
met oud-klasgenoten. North By
Northwest is een ironische spionageklassieker, de ultieme Hitchcock.
Le Grand Cahier is een subtiel Hongaars drama over de impact van
oorlog op een tweeling. Zwei Leben
is een Duits/Noors drama over een
dubbelleven na WOII. Shirley: Visions of Reality is een gestileerde
ode aan schilder Edward Hopper.
INFO: WWW.MOVIE-W.NL.

App Uit in Wageningen
De Wageningse uitagenda op je
mobiel of tablet met de gratis Uitinwageningen-app. In één oogopslag zien wat er te doen is in Wageningen; concerten, theatervoorstellingen, festivals, sportevenementen, lezingen, exposities, en
nog meer. Stel je eigen favorietenlijst samen. Zoek op artiest, locatie
of genre. Deel je activiteit via Facebook of email. Met vertaaloptie
naar het Engels. Uitinwageningen
is beschikbaar voor IOS en Android.
DOWNLOAD VANAF: WWW.GIDSWAGENINGEN.NL/
APPUITINWAGENINGEN

Meer mededelingen op pagina 30
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mededelingen (vervolg)
Disease Ecology
Wageningen University will organise this year a Capita Selecta series
on Disease Ecology (3ECTS), a new
and rapidly developing discipline
with new challenges for animal scientists, disease specialists and
ecologists. The series will be lectured by diﬀerent scientists every
Wednesday evening (19.30-21.15)
between 29 October-18 December
at the Forum building.
FOR MORE INFO SEE: WWW.WAGENINGENUR.NL/
EN/EXPERTISE-SERVICES/CHAIR-GROUPS/
ENVIRONMENTAL-SCIENCES/RESOURCE-ECOLOGY
-GROUP/EDUCATION/SHOW/DISEASE-ECOLOGY.
HTM OR CONTACT: FRED.DEBOER@WUR.NL

Zin om te zingen?
Vrouwenkoor Sterrenmix is op
zoek naar nieuwe leden. Bij alle
stemmen zijn nieuwe vrouwen van
harte welkom, en voor een goede
verdeling hebben we zeker ook
nieuwe alten nodig. Het repertoire
kenmerkt zich door een grote variatie. Van wereldmuziek tot licht
klassiek, volksmuziek, Nederlandstalig enz. Er zijn onze open repetitieavonden op maandag 15, 22 en
29 september, 20.00 – 22.00 uur
in Vrije School De Zwaneridder, Arboretumlaan 1, Wageningen

Hardlopen
Vanaf 11 september start er weer
een beginnersgroep voor hardlopen
bij Pallas ‘67 op de atletiekbaan
bij De Bongerd. Twaalf donderdagavonden wordt er van 20.00 tot
21.30u onder deskundige leiding
gewerkt van niets naar ongeveer 5
km.
MEER INFORMATIE OP WWW.PALLAS67.NL.

Gratis workshops
Op vrijdag 26 september is het de
Europese Dag van de Talen. Deze
dag is in 2001 in het leven geroepen om mensen aan te sporen tot
het leren van verschillende talen
en de diversiteit aan Europese talen in het zonnetje te zetten. We
organiseren 5 gratis aan taal gerelateerde workshops die je los of
samen kunt volgen. Meld je aan
voor maximaal twee workshops.
Aanmelden is mogelijk tot 20 september. Wees er snel bij, want het
aantal plaatsen is beperkt!
WAGENINGENUR.NL/NL/SHOW/AANMELDENWORKSHOPS-EUROPESE-DAG-VAN-DE-TALEN.HTM

Zondag 14 september 13.00u

FILOSOFIECAFÉ WAGENINGEN
Maarten van Buuren is een van de
auteurs van Levenskunst van Aristoteles tot Nussbaum. De publicatie
van dit boek was de aanleiding om
hem te vragen daar iets over te komen vertellen in het ﬁlosoﬁecafé in
café Loburg. Toegang €10.00.
INFO: WWW.LOBURG.COM/AGENDA

Zondag 14 september 15.30u

BLUESROCK IN BLUESCLUB XXL

ǁǁǁ͘ĐŚĂƌĚŽŶͲĐĞůůŽůĞƐ͘Ŷů

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

Woensdag 17 september, 20.30u

OPENING THEATERSEIZOEN
Met de monoloog SLAAF opent Junushoﬀ het theaterseizoen. Schrijver Oscar van Woensel en acteur
Jack Wouterse weten allebei waar
ze het over hebben als ze over verslaving spreken. Hun ontmoetingen
leidden tot een indringend toneelstuk dat het publiek meeneemt
naar het hart van de verslaving.
Het stuk is geprogrammeerd in samenwerking tussen Junushoﬀ en de
Wageningse Klankbordgroep GGZ
(Geestelijke gezondheidszorg).

Concert door de Hamilton Loomis
Band uit Texas (VS) in café XL bij
de bkuesclub XXL. Entree €12,50.

INFORMATIE: WWW.JUNUSHOFF.NL EN
WWW.KLANKBORDGROEPGGZ.NL

INFO: WWW.BLUESCLUB-XXL.COM

Donderdag 18 september, 20.30u

Zondag 14 september 16.30u

Concert van het trio Benjamin Herman met zanger/pianist Daniel von
Piekartz in Impuls. Entree €18
(€15 voor studenten).

JAZZ IN IMPULS
JAZZ JAMSESSIE
Elke tweede zondag van de maand
spelen en improviseren vanaf half
vijf een grote groep muzikanten
jazz standards, maar ook funk,
bossa, enz.

INFO WWW.JAZZINWAGENINGEN.NL.

INFO: JAMSESSIES@JAZZINWAGENINGEN.NL

Wat vind jij van je
dagelijks werk bij
Wageningen UR?

INFO: WWW.STERRENMIXWAGENINGEN.NL;
STERRENMIX.WAGENINGEN@HOTMAIL.COM;
TELEFOON: 06 - 55 78 30 52

THRILLER: A MOST WANTED MAN

agenda

Medewerker

monitor
2014

CULINAIRE KOMEDIE: CHEF

DONDERDAGAVOND OP ALLE FILMS € 3,– STUDENTENKORTING

Gezocht een nieuw
huurderslid voor de Raad
van Commissarissen
Kijk op www.idealis.nl voor meer
informatie over deze vacature

Idealis eigen wijs wonen

Geef je mening via de Medewerkermonitor 2014.
Hierin vragen we je mening over onder meer
de organisatie, sfeer op je afdeling en werkdruk.
Je ontvangt de monitor per mail op dinsdag 16 september.
Invullen kost je 10 minuten en kan van 16 t/m 30 september!
Hoe meer reacties, hoe duidelijker zaken zichtbaar worden.
Zo kunnen we met elkaar gericht aan de slag om de kwaliteit
van het werk te verbeteren.
Kijk op intranet wat er met de resultaten van de Medewerkermonitor 2012
is gedaan: intranet > people > welzijn&gezondheid > medewerkermonitor
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SHELL BACHELOR
MASTER PRIJS 2014

GAAT JOUW SCRIPTIE OVER INNOVATIE?
Q

Doe mee en win 2.500 of 5.000 euro

Q

Kom in contact met het topmanagement van Shell

Q

Kans op media-publiciteit voor jouw onderzoek

Q

Presenteer je professioneel door de gratis presentatietraining

Q

Meer info, voorwaarden en aanmelden op www.shell.nl/bachelormasterprijs
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Is this the Ladies or the Gents?
The ﬁrst time I entered the restroom in our oﬃce building I thought I had gone into the wrong toilet. There was a man standing at the washbasin. But it turns out the washbasins and mirrors are
shared by ladies and gentlemen.

Both the ladies’ and gentlemen’s WC are in the same room, the wash basin and mirrors are
shared, and the entrance door for the restroom is shared. Fortunately, there are still separate
cubicles for men and women. I was wondering if maybe this was the only case, and was due to
space limitation. Then I went to a lecture at the Leeuwenborch, and I suffered the same
embarrassment during the break. I started to guess that maybe this is a Dutch way to save money.
Later on, I went to some other public buildings and once again I found that ladies and gentlemen
shared the same WC. There are signs for both genders on the door. This would never happen in
China because lots of women only go to the restrooms to touch up their make-up or just neaten
up their clothes. I think it is pretty awkward for women to do their make-up or straighten up their
clothes when there are men around.
Nowadays, I realize the Dutch have found a very clever solution to save space and time for all
concerned. In public buildings in China it frequently happens that there is a long queue outside
the ladies room while the gents’ toilet is empty. If we learned the Dutch way of constructing
restrooms, maybe we could solve a very practical problem. Ye Tian, PhD student at the Laboratory of
Microbiology, from China.

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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DAMES OF HEREN?
De eerste keer dat Ye
Tian het toilet van haar
Nederlandse kantoor binnen liep, dacht ze dat ze
verkeerd zat. Een man
stond zijn handen te
wassen. Maar het bleek
dat mannen en vrouwen
de wasbakken en spiegels deelden. Gelukkig
waren er wel aparte wc’s.
In China zou dit niet gebeuren omdat vrouwen
graag hun make-up willen bijwerken zonder dat
er mannen bij zijn. Het is
even wennen, vindt Ye,
maar het scheelt wel een
hele wachtrij.



