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5(6SEHHOGLQGG



2 >>

liefdewerk

>> STEVEN + DUIKEN
Steven Groot, onderzoeker zaaizaadfysiologie PRI

‘Ik leid regelmatig collega’s op
voor hun brevet’
‘De lol van het duiken is dat je zweeft’, zegt
duikinstructeur Steven Groot. ‘En al zwevend zie
je ontzettend veel dieren.’ Dat zweven begon al
in zijn studententijd. Als instructeur brengt hij
die passie ook over. Zoals op de foto aan
scholieren van het Pantarijn. ‘Het leuke van
duiken is bovendien dat je het altijd samen
doet. Vanwege de veiligheid. Maar samen geniet
RK / Foto: Guy Ackermans
je ook meer dan alleen.’
RESOURCE — 9 oktober 2014
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ZUIVER LICHT
Zwevende, draadloze ledlampjes
zuiveren afvalwater.
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PA EN MA OP INTRO
Introductiedag ouders trekt
meer dan 500 deelnemers.

RONDJE LANGS DE VELDEN
Onze bestuurders beginnen volgende week aan hun ‘Tour de WUR’. Acht strategische bijeenkomsten verdeeld over vijf dagen. Alle locaties komen aan bod en
iedereen mag zeggen wat hij of zij wil. Een doorgewinterde bestuurder draait
hier zijn hand niet voor om, maar het valt niet te ontkennen dat zoveel bijeenkomsten tot rode oortjes leiden. Ik ben erg benieuwd wat de nieuwe strategische
koers zal zijn. Als verse Wageninger word ik door veel oudgedienden gewaarschuwd mijn verwachtingen te temperen. Zij zien deze bijeenkomsten als een
terugkerend ritueel waarin niet veel gedaan wordt met de input van het personeel. Ik geloof dat pas als ik het met eigen ogen heb gezien. Er waait een nieuwe
wind in de bestuurskamers. De dialoog wordt gepredikt en het stellen van vragen
wordt juist op prijs gesteld. Als ik hier al langer zou werken, zou ik die kans juist
grijpen en niet op voorhand al verwerpen. Wie na aﬂoop van zo’n bijeenkomst
tot dezelfde conclusie komt, kan met zijn mening altijd nog bij Resource aankloppen. Ook wij willen meedenken over de nieuwe strategie.
Edwin van Laar

>> Protest in Hongkong | p.29
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Universitair docenten die niet willen instromen in tenure track kunnen alsnog hoofddocent worden
bij de universiteit. Ze kunnen, als
ze aan de kwaliteitseisen voldoen,
‘persoonlijk uhd’ worden. Dat is de
raad van bestuur overeengekomen
met de centrale ondernemingsraad (COR). De regeling geldt alleen voor personeelsleden die al in
vaste dienst waren in september
2009, toen tenure track werd ingevoerd.
De regeling ‘persoonlijk uhdschap’ is bedoeld voor universitair
docenten die door willen stromen
naar de functie van universitair
hoofddocent, maar geen persoonlijk hoogleraar willen worden. In
tenure track, het loopbaanbeleid
van Wageningen Universiteit, bestond die mogelijkheid niet. De
nieuwe functie biedt dan uitkomst.
Wetenschappers die promotie
willen maken naar een persoonlijk
uhd-schap moeten – net als de
kandidaten in tenure track – een
personal ﬁle opstellen in overleg
met de hoogleraar en die laten beoordelen door een benoemingsadviescommissie. En net als de me-

dewerkers in tenure track worden
zij beoordeeld op onderwijs, onderzoek, acquisitie en management. Daarmee wil de raad van bestuur zeker stellen dat iedereen die

op uhd-niveau functioneert aan
dezelfde criteria voldoet.
De persoonlijk uhd’ers krijgen
een toelage op het ud-salaris en
worden, net als de persoonlijk

hoogleraar, elke vijf jaar
beoordeeld of ze nog aan de
eisen voldoen. Zo niet, dan gaat
de ‘plus’ er weer af en vervalt de
toelage. AS

è:(02(7(1*((1,17(51(&203(7,7,(&5(5(1é
ð 1LHXZHFDUULªUHPRJHOLMNKHLG
YRRU]LWWHQGSHUVRQHHO
ð è$FKWHUEDQJDIDDQKLHUZULQJW
KHWHQRUPé

Er zijn wetenschappelijk medewerkers aan de universiteit die geen
hoogleraar willen worden. Rector
Magniﬁcus Martin Kropff kan het
bijna niet geloven. ‘Het is toch een
droom om een onderzoeksgroep te
leiden en promovendi te begeleiden?’ Maar voor mensen zonder
die ambitie was er na de invoering
van tenure track in 2009 geen carrièrepad aan de universiteit. Na
overleg tussen Kropff en de centrale ondernemingsraad (COR) heeft
een commissie onder leiding van
Tiny van Boekel de oplossing aangedragen. Wetenschappelijke medewerkers die in 2009 al in vaste
dienst waren, kunnen worden be-

0(7%(,'(%(1(123'(*521'

noemd tot persoonlijk universitair
hoofddocent, zonder dat ze willen
doorgroeien tot persoonlijk hoogleraar. Resource vroeg om een toelichting aan rector Martin Kropff en
Klaas Swart die zich als lid van COR
sterk maakte voor het voorstel.
Voor welk probleem is dit de
oplossing?
Swart: ‘Er zijn nu mensen die
op een hoog niveau als universitair
docent werken, maar toch niet in
de tenure track willen. Bijvoorbeeld omdat ze veel onderwijs geven en daardoor nooit het hoge
aantal publicaties halen dat vereist
is. Maar de kwaliteit van hun werk
is goed. Voor die groep komt nu
een nieuw perspectief.’
Wie beoordeelt de wetenschapper?
Kropff: ‘Net als bij tenure track
kijkt een benoemingsadviescommissie, vaak op voordracht van de

:LHNDQKHW]LFKQLHWPHHU
YRRUGHJHHVWKDOHQGH
]LQGHUHQGH]ZHUNEDOFRQ
IURQWDWLHVLQGH+DUU\
3RWWHUUHHNV"+DUU\GLHKHW
RSQHHPWWHJHQ'UDFR+DUU\
GLHDFKWHUGHVQDDLDDQ
JDDW0DDQGDJRNWREHU
ZDVHULHWVYDQGLHVSDQQLQJ
YRHOEDDURSGHFDPSXVWRHQ
WLHQWDOOHQVWXGHQWHQGHHO
QDPHQDDQGHLQWURGXFWLHOHV
]ZHUNEDORIRS]éQ(QJHOV
TXLGGLWFK0RJHOLMN
ELQQHQNRUWHHQKHXVH
QLHXZHVSRUWYHUHQLJLQJLQ
:DJHQLQJHQ
5*IRWR6YHQ0HQVFKHO

betrokken hoogleraar, of de persoon aan de eisen voldoet. De benoeming tot persoonlijk uhd geldt
voor vijf jaar en kan steeds met vijf
jaar worden verlengd. Als iemand
niet meer aan de eisen voldoet, vervalt de toelage en wordt hij of zij
weer UD.’
Is hiermee het grootste knelpunt in
het loopbaanbeleid van tafel?
Swart: ‘We hebben hier lange
discussies over gehad, want onze
achterban gaf aan: hier wringt de
schoen enorm. Men vreesde dat
tenure track zou leiden tot individualisering en het functioneren
van de leerstoelgroepen zou aantasten. Als iedereen voor de eigen
carrière en individuele onderzoeks- en acquisitie-targets zou
gaan, zou dat de taakverdeling in
de groepen bemoeilijken. Met deze regeling kom je daaraan tegemoet.’
Kropff: ‘Mee eens. Ik wilde ook
geen Amerikaans model, waarbij je
drie onderzoekers aanneemt op
een bepaald vakgebied en de beste
van de drie mag blijven. We moeten geen interne competitie creëren, ik wil dat we met de buitenwereld concurreren. In teamverband,
want alleen in teams kunnen we de
grote vraagstukken oplossen. Dus
het team moet centraal staan.’
Voor wie is deze regeling?
Kropff: ‘Alleen medewerkers die
bij de start van tenure track in 2009
al in vaste dienst waren, kunnen
zich aanmelden. Dat moet voor 1
oktober 2015. Ze hoeven geen visie
op het vakgebied te schrijven, zoals bij tenure track. Wel moeten
aantonen ze dat ze de kwaliteitscriAS
teria op uhd-niveau halen.’
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Een van mishandeling verdacht Argo-lid moet voor de politierechter
verschijnen omdat hij op 14 augustus twee studenten zou hebben ge-

slagen met een metalen zaklamp.
Het incident vond plaats na aﬂoop
van de bestuurswissel van roeivereniging Argo. Twee studenten van
Ceres ‘brasten’ een schilderijtje;
een studententraditie waarbij verenigingsobjecten worden ontvreemd en teruggegeven na een tegenprestatie. Het tweetal werd echter achterhaald door de Argo-barman waarna de situatie escaleerde.

Beide brassers moesten hun verwondingen laten behandelen in
het ziekenhuis en deden aangifte.
Eind augustus was er nog een
kans dat de zaak door de betrokkenen onderling zou worden uitgepraat. Hoewel de verdachte contact
heeft gezocht met de slachtoffers,
kwam het uiteindelijk niet tot een
gesprek. Vrijdag 10 oktober staat
de barman voor de politierechter

NRUW
ǋǋ:25.6+23

'LYHUVLWHLW
Wageningen UR organiseert het komend
halfjaar enkele diversiteitsworkshops
voor leidinggevenden. Bewustwording
aan de top moet helpen het aantal vrouwen in hoge posities te vergroten. De
workshops horen bij het in november
2013 gestarte actieplan genderbeleid.
Komende maanden mikt Corporate Human Resources (HR) op hoogleraren (25
november) en DLO leidinggevenden (26
januari). Er vindt ook een Engelstalige
bijeenkomst plaats (27 februari). HR
hoopt vooral mensen te trekken die regelmatig in benoemingscommissies zitten. RR

ǋǋ(/6(9,(5

%HVWHJHZDDUGHHUGHRSOHLGLQJ
Van alle bacheloropleidingen in Nederland wordt het Wageningse Economie &
beleid het best gewaardeerd door studenten. Dat is te lezen in de jaarlijkse
onderwijsspecial van weekblad Elsevier,
die onlangs verscheen. Liefst 86 procent

van de ondervraagde studenten zegt ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ te zijn over de
opleiding, een cijfer dat gebaseerd is op
de Nationale Studenten Enquete (NSE).
‘Dit moet welhaast het walhalla zijn onder de opleidingen’, zo verwondert Elsevier zich over het hoge percentage. 5*

ǋǋ)22'9$//(<

([SDWFHQWHURSHQWGHXUHQ
Het nieuwe Expat Center Food Valley is
geopend. Buitenlandse werknemers hebben nu één loket op de Wageningse campus voor al hun papierwerk. Voorheen
brachten gastmedewerkers losse bezoeken aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en gemeente. Voor net gearriveerde expats was het hierdoor veel
gedoe om hun verblijfsdocumenten, inschrijving en burgerservicenummer te
regelen. Het Expat Center bundelt deze
diensten voor werknemers van Wageningen UR, maar ook van andere bedrijven
en organisaties in de omgeving. RR

ǋǋ7+(

/LFKWHVWLMJLQJ
Wageningen University is vier plaatsen
gestegen in de World University Rankings van Times Higher Education. Vorig
jaar stond de universiteit op plek 77, dit
jaar op 73. Waarom Wageningen UR enkele plaatsen is gestegen, is niet duidelijk. Een minieme stijging van een tiende
punt kan al tot een hogere klassering leiden, omdat de universiteiten rond de 70ste plek dicht bij elkaar staan. Twee jaar
geleden stond Wageningen op plaats 70,
drie jaar geleden op plek 75. AS

in Arnhem. Hier dienen relatief
eenvoudige zaken met een maximale eis van één jaar gevangenisstraf.
Hoewel de vermeende dader Argo-lid is en de slachtoffers leden
zijn van Ceres, is er geen sprake
van een vete. Beide verenigingen
geven aan de zaak een persoonlijke aangelegenheid te vinden tussen individuele leden. RR

.((69$19(/8:ǉǉ
'LHUUHFKWHQ
Begin 2015 schaft de EU de melkquota af. Men vreest voor
een enorme melkproductietoename. Het platteland
bruist ook van stallenbouw en de druk op grond neemt
toe. Om de mesthoop een beetje onder controle te houden denkt de overheid aan dierrechten. Een melkveehouder moet dierrechten kopen en de hoeveelheid te kopen
rechten hangt af van de hoeveelheid grond die hij ter beschikking heeft. Zo wordt de melkveehouderij ietwat
grondgebonden en dat is goed voor alles: voor de markt,
voor het milieu, voor het klimaat enz.
Ik ben daar een warm voorstander van. Een dier heeft
recht op een stukje grond. En niet alleen op grond, een
dier heeft nog veel meer rechten. Helaas zijn dierrechten
nog geen dierenrechten zoals je ook mensenrechten hebt.
Ik word nog warmer als we de dierrechten uitbreiden tot
dierenrechten. Mensen hebben vrijheid van meningsuiting. Daar hebben dieren ook recht op. Oke, ze hebben virtueel een stukje grond maar ze kunnen zich nog niet uiten. Koeien zijn geëvolueerd op de grasvlakte. Alles aan
een koe is afgestemd op grazen: haar gebit, het gecompliceerde magenstelsel, het kuddegedrag, de zorg voor het
kalf enzovoorts. Een koe uit zich door te grazen en een kip
door te scharrelen en een varken door te wroeten. In de
huidige veehouderij hebben we wetenschappelijk bewezen dat de vrije meningsuiting van dieren te duur en niet
klimaatvriendelijk is en zeker ook niet bijdraagt aan het
voeden van de groeiende wereldbevolking.
Zo ontkrachten we de evolutie en negeren we natuurlijke
systemen. Wij mensen en vooral wij wetenschappers weten het beter. Dieren komen niet op voor hun rechten. Dat
moeten wij voor ze doen. Dierenrechten zijn mensenplichten. Voor mij geen plofkip, knalvarken en kaboemkoe. Dat zijn misdaden tegen de dierheid en dus indirect
de mensheid. .HHVYDQ9HOXZ
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Hoe duurzaam is Wageningen UR
nou eigenlijk? We hebben groene
stroom, de kofﬁe drinken we uit
papieren bekers en in de kantine
van Forum is de Dopper te koop.
Maar het bestek is vaak van plastic.
Toch mag Wageningen zich al twee
jaar op rij de meest duurzame universiteit van ons land noemen,
brengt hoofd Veiligheid en Milieu
Fennet van de Wetering (Facilitair
Bedrijf) graag onder de aandacht.
Die titel (de Sustainabul) duidt er
op dat we het een en ander goed
doen. Met een Sustainabul Roadshow wil de organisatie die verworvenheden onder de aandacht brengen. Het evenement wordt samen
met het Green Ofﬁce Wageningen

georganiseerd en vindt volgende
week donderdag plaats in Forum.
)22735,17
Zes jaar geleden liet Wageningen UR
PWC in kaart brengen hoe duurzaam de organisatie was. Daaruit
bleek dat vooral de bedrijfsvoering
achterliep. Die achterstand is volgens Van de Wetering aardig ingelopen. Systematisch is op diverse
terreinen de handschoen opgepakt. Sinds 2011 hebben we groene stroom, diverse gebouwen hebben warmte-koude-opslag. Het milieujaarverslag is op orde, de nieuwe gebouwen voldoen aan hoge
duurzaamheidseisen en jaarlijks
wordt een CO2-footprint berekend.
De inkoop is duurzaam, de cateraars hebben aandacht voor lokale
producten en de zojuist gerenoveerde vleugel van Actio heeft louter led-verlichting. Van de Wetering: ‘En wist je dat in Orion en Forum liefst twintig afvalstromen ge-

scheiden worden ingezameld en
verwerkt? Ons groen- en gft-afval
wordt op op boerderij Nergena gecomposteerd en onze afgedankte
meubelen gaan niet naar de stort,
maar krijgen een tweede leven.’
6<0326,80
Om maar een greep te doen uit de
stand van zaken. Probleem is dat
maar weinig mensen dit allemaal
weten. De groene feiten worden
niet opzichtig naar buiten gebracht. De Roadshow doet dat wel.
In de lunchpauze (12.15-13.15 uur)
is er een markt op het podium in
Forum waar diverse duurzame initiatieven de kans krijgen zich te
presenteren. Voor het symposium
(13.15-16.45 uur, zaal C222) zijn
onder andere Marjan Minnesma
(Urgenda en nummer 1 in de duurzame top 100 van Trouw) en Thomas Luttikholt (Waste Watchers)
gestrikt. 5.
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Alternatieven voor dierproeven komen in de praktijk veel belemmeringen tegen. Dat moet veranderen, zegt Esther Ouwehand. Het
kamerlid voor de Partij voor de
Dieren reageert daarmee op het
proefschrift van Menk Prinsen.
De Wageningse onderzoeker, die
op 2 oktober promoveerde, ontwikkelde eind jaren tachtig een alternatief voor een giftigheidsproef
bij konijnen. Hij gebruikt daarbij
kippenogen uit het slachthuis. Het
duurde echter decennia voordat
internationale regelgevende instanties zijn test – gedeeltelijk –
omarmden.
Het is een verhaal dat
Ouwehand vaker hoort, zegt ze
tegen Resource: ‘Het is een drama
om alternatieven voor dierproeven
geaccepteerd te krijgen in
Europese en internationale regels.’
Ze noemt het wrang dat
alternatieven die wetenschappelijk
vaak superieur blijken zo lang
wachten op acceptatie.
Eind november staat het
actieplan om dierproeven te
verminderen op de agenda van de
Tweede Kamer. Ouwehand wil dan
horen dat Dijksma voortgang
maakt bij het wegnemen van
belemmeringen, in bijvoorbeeld
wetgeving. ‘Wanneer dit te weinig
oplevert’, zegt Ouwehand,‘wil ik
dat Nederland het initiatief neemt
een top te organiseren.’
Internationaal moet worden
uitgezocht waar obstakels liggen
en hoe die kunnen worden
weggenomen. In een reactie laat
Prinsen weten het leuk te vinden
dat zijn proefschrift is opgemerkt.
Hij is benieuwd of dit nog verdere
gevolgen gaat krijgen. RR
Zie ook pagina 8.
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Nederland moet omschakelen van
een landbouwbeleid, met de nadruk op productiviteit en export,
naar een voedselbeleid. Dat stelt
de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (WRR) in een
rapport dat afgelopen week verscheen. Die omschakeling vergt
niet alleen een actieve overheid die
paal en perk moet stellen aan ongezonde voedingspatronen, maar
ook een kenniscluster dat meer
aandacht besteedt aan duurzaamheid, veerkracht en lerend vermogen. Dat moet Wageningen UR
zich aantrekken, vindt Tiny van
Boekel, hoogleraar levensmiddelentechnologie.
Van Boekel vindt niet dat Wageningen UR medeverantwoordelijk

‘MEDIATRAINING
WAS ERG
NUTTIG’

gesteld kan worden voor de problemen bij de hedendaagse voedselvoorziening, zoals obesitas, antibioticaresistentie, watertekorten en
afname van biodiversiteit. ‘In het
verleden besteedden universiteit
en DLO inderdaad veel aandacht
aan productieverhoging. Die tijd
ligt ver achter ons, de laatste twintig jaar is er in toenemende mate
aandacht voor voedsel en voeding,
consumentengedrag, duurzaamheid, biologische gewasbescherming, biodiversiteit en klimaat, en
sociale innovaties. Alle aspecten
die de WRR aanstipt voor een
nieuw voedselbeleid, zijn onderwerp van studie in Wageningen.
Maar de WRR geeft er een beeld
mee aan hoe Wageningen nog
wordt gezien door een deel van de
buitenwereld.’
7(121'(5$$168&&(6
En dus moet Wageningen UR het
WRR-rapport aangrijpen om ver-

Hoe gaat dat? Voor tv gevraagd worden?
‘Eerst krijg je een telefonisch vraaggesprek
met een redacteur. Die gaat jouw verhaal
vervolgens pitchen bij de redactie en dan is
het afwachten. Ik kreeg dezelfde dag nog te
horen dat het doorging.’

dere kennis aan
te dragen voor
die aanpassing
naar voedselbeleid, vindt Van
Boekel. Maar
hoe? ‘Ik denk dat
duurzaamheid
nog meer leidend
moet zijn in onze
strategie. We zijn
gewend geraakt
dat er voedsel
*HZHQGJHUDDNWDDQYRHGVHOLQRYHUYORHG
in overvloed is,
tegen een lage
prijs. Het oude landbouwbeleid is
ik dat de mensen erg betrokken
gigantisch gelukt, maar gaat nu
zijn bij de voedselvoorziening,
aan zijn eigen succes ten onder. Ik
maar ook ongerust. Ze kunnen het
hoop dat mensen beter gaan besef- niet meer volgen hoe ons voedsel
fen hoe kwetsbaar onze voedseltot stand komt en zoeken houvast.
systemen eigenlijk zijn.’
Ik vind het hele stimulerende disDaartoe moet Wageningen
cussies, maar je moet met integrameer werken aan het verbinden
le antwoorden komen. Dat hoeven
van ideeën en disciplines, vindt
geen moeilijke systeemverhalen te
Van Boekel. ‘Ik geef veel lezingen
zijn, dat kunnen ook creatieve iniAS
in het land over voedsel. Dan merk
tiatieven zijn.’

),*85(,7287

Met opnames hier op de campus...
‘Ja, ik had speciaal voor hen panelen gemaakt met grote foto’s die het verhaal vertelden, daarnaast had ik tot diep in de nacht gewerkt om een maquette van het kamp af te
krijgen. Het is hard werken, zo’n reportage.’

:LH"Robert Kruijt,
masterstudent
Landschapsarchitectuur
:DW"Legde tuintjes
aan in Syrisch
vluchtelingenkamp
:DDURP"Na een artikel
in Resource, was Robert
ook te zien in NOS op 3

Was je niet zenuwachtig?
‘Jawel, maar gelukkig had de communicatieadviseur van Alterra lucht gekregen van
mijn optreden. Hij heeft me van tevoren
nog snel een nuttige mediatraining gegeven. Bedenk wat je zeggen wilt en keer daar
steeds weer op terug, was zijn boodschap.
Hij stelde dat voor als een punt met een cirkel eromheen.’
Tevreden?
‘Ja, het was een leuke en heel leerzame ervaring. Veel positieve reacties gehad ook.
Maar het kost wel veel tijd en energie. Nu
heb ik er dan ook bewust een punt achter
gezet. Eerst afstuderen.’ 5*

Bron: WUR bibliotheek

Illustratie Studio Lakmoes
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Sinds de jaren zestig wordt bij konijnen onderzocht of bijvoorbeeld
nieuwe verzorgings- en huishoudproducten de ogen irriteren. Toen
begin jaren tachtig de weerstand
tegen dierproeven groeide, werd
deze zogeheten Draize-test het uithangbord van de tegenstanders
van dierproeven. Menk Prinsen en
zijn collega Herman Koëter, destijds beide werkzaam bij TNO,
trokken zich dat aan en gingen op
zoek naar een alternatief. In het
proefschrift dat hij 4 oktober verdedigde, doet Prinsen het relaas

van de moeizame tocht die volgde.
Het begon nog veelbelovend.
Prinsen en Koëter lieten al snel
zien dat je stoffen ook kunt testen
op ‘dode’ losse konijnenogen. Dieren lijden zo in ieder geval niet tijdens de test. Later schakelden ze
over op kippenogen om helemaal
vrij te zijn van proefdieren. De koppen haalden ze bij het slachthuis
waarna de ogen werden vrijgeprepareerd. Nadat je een stof over zo’n
los oog druppelt, kun je met een
speciale oogmicroscoop volgen of
het hoornvlies intact blijft.
De test vermindert niet alleen
het gebruik van proefdieren maar
geeft volgens Prinsen bovendien
betere resultaten. ‘Het is veel dichter bij de realiteit,’ zegt Prinsen. De
test op levende konijnen zorgt volgens hem voor allerlei problemen.
Zo kan het resultaat sterk beïn-

vloed worden door dieren die na
blootstelling in hun ogen krabben.
Ook blijkt microscopisch onderzoek van het oog veel betrouwbaarder dan de subjectieve inschatting
van oogirritatie van het konijn
door een onderzoeker.
)58675$7,(
Het lukte Prinsen destijds echter
nauwelijks om regelgevende instanties te overtuigen. Toezichthouders bleven eisen dat zijn alternatief net zo ‘goed’ zou scoren als
de Draize test. Het lukte niet om
daaraan te voldoen. Een groot internationaal validatieonderzoek van de
Europese Commissie eindigde in
de jaren negentig dan ook in ‘een
enorme teleurstelling,’ zegt Prinsen. Alle alternatieve testen, waaronder die van hem, scoorden ondermaats. ‘Je voelt dan vooral frus-

tratie,‘ zegt Prinsen, ‘je hebt een
goede test, maar je krijgt het maar
niet geaccepteerd.’ Hij besloot de
test te blijven gebruiken om niet
langer ernstig irriterende stoffen
te hoeven testen op dieren, maar
stak geen energie meer in lobbyen.
Toch kwam de jaren daarna een
– gedeeltelijke – kentering. De Europese industrie voor huishoud- en
verzorgingsproducten omarmde
de alternatieve test uiteindelijk.
Ook de OESO neemt de test in
2009 als richtlijn op. In 2010 kreeg
Prinsen de Hugo van Poelgeest
prijs voor het vervangen van dierproeven. Dat voelde als ‘een fantastische bekroning’. Prinsen voelt
zich dan ook niet gefrustreerd en
verwacht dat de Draize test in de
toekomst helemaal zal verdwijnen.
Hij zal er zelf in ieder geval nooit
meer één uitvoeren. RR
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Tijdens het sporten train je niet alleen je actieve spieren, maar indirect ook de rest van het lichaam.
Dat inzicht helpt te verklaren waarom beweging zo gezond is, zo
schrijft Milène Catoire in haar
proefschrift dat ze op 15 oktober
verdedigt.
De promovendus van Humane
voeding liet twaalf mannen ﬁetsen,
waarbij ze slechts één been mochten gebruiken. Bij het experiment
verwijderde ze uit beide benen een
stukje spierweefsel, voor en na het
sporten. Labonderzoek liet zien
dat de geactiveerde spier, zoals verwacht, allerlei genen aan zette.
Verrassend genoeg veranderde ook
de activiteit van rustende spieren.
Catoire acht het plausibel dat de

invloed verder reikt, en dat actieve
spieren mogelijk ook ander andere
organen beïnvloeden. Dat doen ze
via al eerder ontdekte signaalstoffen in het bloed.
Ook in andere experimenten
bekeek de promovendus wat
lichaamsbeweging doet met ons
lichaam op het allerkleinste
niveau, dat van de genen en
eiwitten. Zo hoopte ze meer
effectieve trainingsmethodes te
ontdekken, voor sporters maar ook

patiënten met type 2 diabetes.
Catoire vond bijvoorbeeld
aanwijzingen dat het beter is voor
duursporters en diabetici zich te
concentreren op duurtraining. Nu
krijgen zij vaak het advies dit te
combineren met krachttraining.
Maar dit remt mogelijk enkele van
de positieve effecten. Catoire
houdt echter een slag om de arm.
‘We hebben het vermoeden dat
alleen duurtraining beter is,’ zegt
ze, ‘maar we zijn nog niet ver

genoeg voor keiharde uitspraken.
Dit onderzoek is een eerste stapje.’
Het proefschrift laat zien dat
onze spieren heel veel signaalstoffen afgeven. Het is tot dusver nog
onduidelijk wat ze individueel
doen. Bij een stof Angptl4 liet Catoire zien dat deze meehelpt om
brandstof eerlijk te verdelen over
het lichaam. Actieve spieren krijgen meer, terwijl rustende spieren
minder brandstof opnemen. RR
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We werken allemaal op de een of andere
manier wel samen. Uit volle overtuiging,
omdat het niet anders kan of misschien
wel uit berekening. Hoe komt dat? Is er
een evolutionaire basis voor samenwerking. En wat doet de natuur met proﬁteurs? Het Science Café Wageningen buigt
zich eind deze maand over dergelijke
vraagstukken van goed en kwaad in een
bijeenkomst getiteld The good, the bad and
the ugly – the evolution of cooperation and
cheating. Evolutiebioloog Duur Aanen is
een van de twee sprekers. Aanen bestudeert al jaren de bijzondere samenwerking tussen schimmelkwekende termieten en schimmels van het geslacht Termitomyces. De termieten kweken de schimmel in hun termietenheuvel en zijn daarmee feitelijk tuinier of landbouwer. Het
voordeel voor de termiet is duidelijk: er is
altijd genoeg voedsel voorhanden. Maar
waar zit de winst voor de schimmel?
‘Als je biologische ﬁtness afmeet aan de
hoeveelheid biomassa, dan heeft de
schimmel zeker geproﬁteerd’, legt Aanen
uit. ‘De schimmel is er extreem succesvol
door geworden op plekken (de savanne)
waar de niet-gedomesticeerde voorouder
anders nauwelijks voor zou komen. Maar
succes heeft zijn prijs. De schimmel en de
termiet zijn in de 35 miljoen jaar sinds de
domesticatie volledig van elkaar afhankelijk geworden.’

Ook ín het schimmeltuintje wordt samengewerkt. Maar samenwerking bij
schimmels is volgens Aanen een lastig
concept. Dat komt doordat schimmeldraden fuseren. Het is daardoor moeilijk te
zeggen waar het individu ophoudt en de
groep begint. Welke celkern in zo’n gefuseerde schimmelcel schopt het uiteindelijk tot een spore en dus tot nakomelingen? Zoals in alle vormen van samenwerking zijn er volgens Aanen trade offs tussen individueel succes en groepssucces.
Naar die trade off is hij op zoek.
9$/663(/(56
‘De vraag bij schimmels is eigenlijk: wat is
precies samenwerking en wat maakt samenwerking voordelig?’, vraagt Aanen
zich hardop af. ‘Dat weten we niet.’ Hij
probeert er achter te komen door in evolutie-experimenten valsspelers te selecteren
en hun kenmerken te bekijken. Hoe gaat
de kolonie met valsspelers om? Wat doet
de groep met mutante schimmels die hun
eigen belang laten prevaleren boven het
groepsbelang? En hoe kweken termieten
hun schimmels zodanig dat valsspelers
geen kans krijgen?
Aanen denkt dat groepsgrootte een belangrijke rol speelt in het antwoord op de
die vragen en dat termieten de grootte van
de kolonie nauwkeurig managen. Naast
Aanen geeft Matthijs van Veelen van de
UvA zijn visie op de materie. Hij studeerde
econometrie en is gespecialiseerd in de
evolutie van eerlijkheid, altruïsme en de
5.
moraal van goed en kwaad.

Science Café Wageningen, donderdag 30 oktober, 19,45 uur. Loburg. De entree is gratis.

9,6,(ǉǉ
0XJJHQPDQLSXOHUHQ
WHJHQNQRNNHONRRUWV
%UD]LOLDDQVHRQGHU]RHNHUVKHEEHQLQ5LRGH-DQHLURGXL
]HQGHQJHQHWLVFKJHPRGLŊFHHUGHPXJJHQYULMJHODWHQ
'LH]LMQ]RDDQJHSDVWGDW]HQLHWODQJHUGHQJXH NQRNNHO
NRRUWV RYHUEUHQJHQ'HEHGRHOLQJLVGDWGH]HJHQWHFK
PXJJHQGHQDWXXUOLMNHSRSXODWLHYDQ$HGHVDHJ\SWLJDDQ
YHUYDQJHQ'LHLVQXQRJGHEHODQJULMNVWHGUDJHUYDQKHW
GRGHOLMNHYLUXVGDWGHNQRNNHONRRUWVYHURRU]DDNW
‘Deze techniek is al zo’n tien jaar bekend’, zegt medisch entomoloog Willem Takken. ‘Het is in feite een
aanpassing van de techniek om steriele mannetjes los
te laten voor de bestrijding van insecten. Die bestrijdingsmethode wordt wereldwijd al toegepast bij plaaginsecten in de landbouw. De aanpak met de denguemuggen is van de Engelse onderzoeker Luke Alphey uit
Oxford.’
Werkt deze aanpak tegen dengue?
‘De techniek is al uitgetest op de Kaaiman Eilanden
een paar jaar geleden. Het is vooral een erg dure techniek, omdat de aangepaste muggen moeten worden
opgekweekt in een fabriek, je ze per woningblok moet
vrijlaten – de Aedes aegypti vliegt niet verder dan 50
meter – en je eerst de natuurlijke populatie muggen
omlaag moet brengen met een andere techniek, bijvoorbeeld insecticiden. De genetische aanpassing van
de muggen leidt tot steriliteit van de vrouwtjes, zodat
ze zich niet kunnen verspreiden in de natuur. Lokaal
kan het werken, maar dit kan nooit de muggenbestrijdingstechniek van de toekomst worden.’
Zijn er betere alternatieven?
‘In Belo Horizonte, ook in Brazilië, werken onderzoekers aan een veelbelovende techniek om dengue te bestrijden. Ze laten muggen vrij waarin de Wolbachiabacterie is ingebracht. Deze bacterie blijkt de ontwikkeling van het dengue-virus in de mug te blokkeren.
Deze techniek, biologically transformed insect control,
werkt al in Australië.’ $6

67(//,1*
‘The Anglo-Dutch wars have moved from salt to fresh
water: Dutch coﬀee is undrinkable to the English,
while English tea is undrinkable to the Dutch.’
Alice M.M. Miller, promoveerde op 2 oktober in
Wageningen
7HUPLHWHQNZHNHQVFKLPPHOLQKXQWHUPLHWHQKHXYHOHQ]LMQIHLWHOLMNWXLQLHURIODQGERXZHU
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zorgt via de katalysator voor zeer
reactieve radicalen die de verontreiniging te lijf gaan. Fotokatalyse
is niet nieuw. Maar de manier
waarop Kuipers de boel in het reactorvat verlicht des te meer.

We gebruiken met zijn allen enorme hoeveelheden medicijnen. Een
deel daarvan komt na passage
door ons lichaam in het afvalwater
terecht. Zuivering van dat water is
moeilijk en kostbaar. Promovendus Johannes Kuipers bedacht een
ingenieus systeem om met draadloze ledverlichting die medicijnresten af te breken. Hij promoveert
er morgen op in Leeuwarden.
Het proces dat Kuipers toepast
heet fotokatalyse: afbraak onder
invloed van licht. De verontreiniging wordt aan het oppervlak van
kleine bolletjes titaniumoxide, de
katalysator in dit proces, door opvallend licht afgebroken. Het licht

,1'8&7,(
De belichting van het titaniumoxide is daarbij essentieel. Diverse
manieren zijn daarvoor al ontwikkeld, die allemaal gebruik maken
van vaste lampen. ‘Het probleem
daarbij is de doordringbaarheid
van het licht’, legt Kuipers uit. ‘In
afvalwater met een suspensie van
titaniumoxide dringt licht maar
een paar millimeter door. De uitdaging is een zo groot mogelijk oppervlak titaniumoxide te beschijnen. Ons idee is om dat met zwevende kleine uv-ledjes te doen.’
Dat is op zich al spectaculair.
Maar nog mooier is dat het allemaal draadloos gebeurt. De ledjes

werken niet op batterijen, maar
krijgen hun stroom draadloos. Alsof Hans Klok een brandend peertje
draadloos door de lucht laat zweven, zo ongeveer zweven kleine ledjes door het reactorvat. De techniek die ‘illusionist’ Kuipers hiervoor gebruikt heet resonantie inductie koppeling.
Het principe van inductie ligt
ten grondslag aan de transformator: stroom die van de ene spoel
overgaat naar de ander. Kuipers gebruikt het met stroomdraad omwikkelde reactorvat als een grote
spoel. De ledjes in het vat zijn de
ontvangende kleine spoeltjes.
Door beide met elkaar te laten resoneren wordt efﬁciënt én draadloos energie overgebracht. Die ledjes zijn klein, kubusjes van een
paar kubieke millimeter.
*2('.23(5
Het principe werkt. Kuipers zuiver-

de er een mengsel van zeven veelgebruikte en moeilijk te verwijderen medicijnen mee uit het afvalwater van een membraanbioreactor. De vrij zwevende uv-ledjes
doen het werk anderhalf keer zo
snel als vaste uv-leds en dat kost 35
procent minder energie. Toch is
het op dit moment nog te duur.
Maar daar kan volgens Kuipers
snel verandering in komen.
De led-techniek gaat snel. Leds
worden steeds kleiner en goedkoper. De belichting van de katalysator, in feite de motor van de zuivering, wordt daardoor efﬁciënter. In
de opbrengst van de katalysator
zelf zit volgens Kuipers ook nog
ﬂinke rek. Op dit moment wordt
maar vijf procent van het opvallende licht gebruikt voor oxidatie. ‘’Als
je dat eens 50 procent zou kunnen
maken, dan heb je een hele sterke
verbetering.’ 5.
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PHHOHYHQHQæGLVFXVVLUHQ
2RNHHQPHQLQJ"Mail je reactie naar resource@wur.nl
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Alsof ze op Mars zijn geland, zo voelen de Syrische
vluchtelingen zich in hun woestijnkamp. Student landschapsarchitectuur Robert Kruijt hielp ze hun omgeving
veiliger, schoner en groener te maken.
Roberts relaas in de vorige Resource zorgde voor veel
UHDFWLHV+LMZHUNWHGDQRRNQLHWDDQHHQJHPLGGHOGH
PDVWHUWKHVLV.UXLMWYHUEOHHILQ=DWDDULHHQYOXFKWHOLQ
JHQNDPSYRRU6\ULUVLQGHZRHVWLMQYDQ-RUGDQL+HW
is een deprimerende plek zonder groen maar wel met
open riolen. Met zijn masterthesis probeerde Robert
beide problemen te verlichten door tuintjes aan te leggen die groeien op ‘grijs water’, licht vervuild rioolZDWHUè/HXNYHUKDDOQXWWLJZHUNéVFKULMIW%LRORRJ
onder het verhaal. Andere reageerders zijn het daar
KHOHPDDOPHHHHQV=HYLQGHQKHWPRRLGDW.UXLMWLHWV
SRVLWLHIVNRQDFKWHUODWHQLQXLWGDJHQGHRPVWDQGLJKH
den, bovendien vinden ze het een heel avontuur. Op
inhoudelijk vlak zijn mensen al net zo uitgelaten. 'LUN
vindt het mooi te lezen dat er aandacht komt voor de
OHHIEDDUKHLGYDQYOXFKWHOLQJHQNDPSHQ1XLVHUèYDDN
[…] vooral aandacht en hulp in het beginstadium –
hoe krijgen we daar voldoende tenten, eten, drinken
en medicamenten – en ebt het daarna weer snel weg.’
7RP:ROWHUV, een architect die zich ook op rampen
KHHIWWRHJHOHJGURHPWèGLWVXFFHVYHUKDDOé+LMKRRSW
dat Robert zich specialiseert in het omgaan met
UDPSHQè+LMKHHIW]HNHUGHJRHGHKRXGLQJRP
een voorvechter te zijn die een verschil kan
PDNHQé8LWHLQGHOLMNNRPW]HOIVGH126RS
EH]RHN'LHUHSRUWDJHYLQGMHRSRQ]HZHEVLWH
wanneer je zoekt onder ‘Kruijt’ plus ‘NOS’.

*52(1,18723,$

Je hoort het onze reageerders bijna denken: Is Utopia
nog op de buis dan, en kijken hier nog mensen naar?
'DDUQDNRPHQHUWRFKHHQHQWKRXVLDVWJHOXLGè/HXN
QLHXZVéVFKULMIW$QQHORHVè,NEHQEHQLHXZGRIHU
JHJDGLJGHQ]LMQé*H]LHQGHRYHULJHUHDFWLHVOLMNWKHW
PDDU]HHUGHYUDDJRI:8éHUVZDUPJDDQORSHQYRRU
GH]HNOXV=RYLQGWGHODQGERXZNXQGLJRQGHUOHJGH
(UQVW-DQ het land van het Utopia terrein helemaal
QLHWYUXFKWEDDUè9RRUPHQHHU'H0ROZDDUVFKLMQOLMN
ZHOPDDURIHUYHUGHULHWVZLOJURHLHQRSGDWNODS
]DQGé9DVWHEH]RHNHU-+YLQGWKHW]HOIVRQ]LQGDW
ResourceDDQGDFKWEHVWHHGWDDQGHRSURHSè9ROJHQV
PLMLVGLWëQLHXZVìHUQVWLJYHUGZDDOGKLHUé=HOIYHU
bouwde groente voor reality-tv-kandidaten, het zal
wel een utopie blijven.

*52(1(1*((/
Bij de Idealis-vestiging aan de Haarweg is een aantal
toiletpotten verkeerd geïnstalleerd. Pas na een ludieke
stunt wisten bewoners aandacht van Idealis te trekken.
9RRUGHGHXUYDQGHEHKHHUGHUZHUGHHQVWDSHOYHU
wijderde toiletten gedeponeerd. Een protest tegen de
nieuwe exemplaren die zo zijn geïnstalleerd dat
bewoners zich in bochten moeten wringen om te zitWHQ9RRUDOGHPHGHGHOLQJYDQGHEHKHHUGHUGDW]H
maar ‘yogales moesten volgen’ zette kwaad
EORHG+HWLVYRRU-+ een bevestiging van al zijn
vooroordelen over Idealis. ‘Ah, good old Idealis
NODQWHQVHUYLFH=RNHQQHQZH]HZHHUé*HOXNNLJ
vatten de rest van onze reageerders het luchtiJHURS=HEHJLQQHQYUROLMNZRRUGJUDSMHVWH
SODDWVHQRSèSRWé*HOXNNLJYRQG,GHDOLVQLHW
GDWEHZRQHUVGHSRWRSNRQGHQ'HSUREOH
men zullen worden opgelost.

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

Ook bij Endemol zoeken ze mensen met groene vingers. In het tv-programma Utopia lukt
het bewoners maar niet hun eigen voedsel te

verbouwen, misschien zou een WU-student als nieuwe
bewoners uitkomst bieden.
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Virus wordt een
precisiemedicijn
Wageningse scheikundigen hebben een kunstmatig virus
ontworpen en gemaakt. Door de trucs van virussen af te kijken
worden medicijnen straks met meer precisie in het lichaam
afgeleverd.
tekst: Rob Ramaker / beeld: Pascal Tieman en Sven Menschel

V

oedseleiwitten, zijdedraden en gelatine, dat
zijn de typen materialen die Renko de Vries
normaal onderzoekt. Afgelopen augustus
publiceerde de universitair hoofddocent bij
Fysische chemie en kolloïdkunde echter
een verrassende vondst. Met een team collega-onderzoekers, had hij een simpel virus ontworpen en
geassembleerd. Daarmee zette hij een belangrijke stap
naar een ambitieuze doelstelling: virussen ontwerpen die
in staat zijn om in ons lichaam medicijnen exact daar af te
leveren waar ze nodig zijn.
Dat lijkt een vreemde gedachte. Door ziekteverwekkers
als HIV en Ebola associëren we virussen immers eerder
met ziek worden dan met genezing. Ziekmakende virus-

Ambitieuze doelstelling: virussen
ontwerpen die in staat zijn om in
ons lichaam medicijnen exact daar
af te leveren waar ze nodig zijn
sen gebruiken ons lichaam om zich te vermenigvuldigen
en te verspreiden, bijvoorbeeld via ziekteverschijnselen
als niezen of diarree. Zelf zijn ze te simpel om deze taken
uit te voeren. Een virus is namelijk niet veel meer dan een

stukje erfelijk materiaal – DNA of RNA – dat is verpakt in
een jasje van gespecialiseerde eiwitten. Aangezien virussen slechts een handjevol genen bezitten, kapen ze onze
cellen – en die van bacteriën, planten en dieren – om zich
te verbreiden. Daarbij hebben ze tijdens hun evolutie een
uitgebreide trukendoos ontwikkeld om in te breken in
onze cellen. Vaak richten ze zich op één soort cel, zo nestelt HIV zich graag in cellen van ons afweersysteem om dit
van binnenuit te saboteren.
TRUCJE AFKIJKEN
Wetenschappers zijn benieuwd hoe zoiets simpels als een
virus zo gerafﬁneerd onze cellen binnendringt. Inzicht in
de achterliggende mechanismen kan ons immers helpen
om zelf medicijnen af te leveren op de plek van bestemming in ons lichaam, zoals een tumoren, de lever of nieren. Nu slikken we geneesmiddelen veelal nog als pillen,
die zich in ons lichaam oplossen en verspreiden door de
bereikbare lichaamsdelen. Op die manier kun je bepaalde
plekken, de hersenen bijvoorbeeld, niet bereiken. Ook
kunnen sommige, veelbelovende geneesmiddelen, niet
gebruikt worden omdat ze niet oplosbaar zijn. Nog erger
is dat medicijnen ook op allerlei plekken komen waar ze
onwenselijk zijn en voor ernstige bijwerkingen kunnen
zorgen.

Renko de Vries.
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De Vries hoopt met zijn onderzoek bij te kunnen dragen aan een oplossing voor die problemen. In het artikel
dat hij afgelopen augustus publiceerde in het tijdschrift
Nature Nanotechnology liet hij zien dat hij inmiddels één
trucje van het virus heeft afgekeken. Hij wist een lading,
een stukje erfelijk materiaal of DNA, te verpakken in een
beschermende mantel van speciaal hiervoor ontworpen
eiwitten. De Vries haalde hierbij niet alleen inspiratie uit
natuurlijke virussen. Zo gebruikte hij een eiwitstructuur
die je ook vindt in de draad van de zijderups. Het jasje dat
zo werd gevormd, voorkwam dat de lading vernietigd werd
wanneer het virus in een vijandige omgeving kwam.
Bovendien bleek het simpele ontwerpvirus zijn lading
zelfs al in cellen te kunnen aﬂeveren. Het gepubliceerde
basisidee kan hij nu gaan uitbreiden met nieuw ontworpen functies, zoals een module die de bestemming van
het virus in het lichaam bepaalt.
GENTHERAPIE
Met zijn nieuwe bezorgmethode opent De Vries mogelijk
ook de deur voor nieuwe soorten geneesmiddelen. Zo
wordt er elders geëxperimenteerd met gentherapie. Bij
deze behandeling worden fouten in ons eigen erfelijk
materiaal opgevangen of verbeterd. Wereldwijd bestaan
duizenden ziektes waarvan de oorzaak is dat de patiënt
van een gen alleen twee kapotte versies heeft geërfd van
zijn of haar ouders. Het inbrengen van een gen biedt deze
patiënten voor het eerst perspectief op genezing. Pro-

bleem is dat een vreemd gen door het lichaam als vijand
wordt gezien waarna het wordt vernietigd. Een ‘virusjasje’
zou kunnen helpen om een ‘reparatiegen’ veilig op de
plaats van bestemming te brengen.
Op dezelfde manier kan een ontwerpvirus ook helpen
bij gentherapie die gericht is op kankerbestrijding. In
tumorcellen is het erfelijk materiaal vaak enorm beschadigd. Genen die de groei van cellen afremmen werken dan
bijvoorbeeld niet meer. Of het gen dat beschadigde cellen
dwingt om ‘zelfmoord’ te plegen. Een virus kan een nieuw,
werkend ‘zelfmoordgen’ inbrengen zodat de tumorcel
zichzelf opruimt.
Op dit moment worden bij gentherapie voornamelijk
virussen uit de natuur gebruikt. Deze zijn daar echter niet
voor geëvolueerd en zorgden in het verleden voor een aantal incidenten, waarbij patiënten overleden of leukemie
opliepen. Sindsdien wordt er nog strikter gelet op veiligheid. Het bouwen van kunstmatige virussen kan hierbij
voordeel bieden, zegt De Vries: ‘De kracht van de benadering om virussen from scratch te bouwen, is om meer
begrip en controle te hebben. Bij het knutselen aan
natuurlijke virussen snap je vaak niet helemaal wat je aan
het doen bent.’
Een ander voordeel is dat het lichaam deze ontworpen
virussen nog nooit heeft gezien. Het afweersysteem herkent ze dus niet, terwijl veel natuurlijke virussen meteen
worden opgeruimd voordat ze hun kostbare lading kunnen aﬂeveren. Bovendien kunnen natuurlijke virussen
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slechts een beperkte lading aﬂeveren, waar die beperkingen mogelijk niet gelden voor een kunstmatige variant.
ANAFALYSTISCHE SHOCK
Momenteel kan het ontwerp van De Vries slechts één truc,
maar voor een volwaardig medicijntransport moeten er
nog meer functies ontworpen worden. Zo moet het virus
zijn doelwit – hersen-, tumor- of niercellen bijvoorbeeld –
herkennen. Dit kan door de ‘eiwitmantel’ aan te passen
zodat het virus zelf herkent waar hij moet zijn. Ook zijn er
sleuteleiwitten te gebruiken die slechts passen op het slot
dat je alleen bij één soort cel vindt. De Vries kan hierbij
ook de hulp van de natuur inroepen en de virussen in zijn
lab gecontroleerd laten evolueren. Hierbij worden er telkens kleine, willekeurige veranderingen aangebracht in
het virus, waarna wordt geselecteerd welke versies het
beste hun taak uitvoeren.
Maar niet alleen bij natuurlijke virussen moet je voorzichtig zijn. Ook bij het ontwerpen van kunstmatige virussen zijn er veiligheidsvragen. Zo kunnen nieuwe structuren giftig zijn voor het lichaam. Hierop moet bij elke stap
gecontroleerd worden. Ook het afweersysteem mag niet
reageren op de virussen. In het gunstigste geval zorgt
zoiets voor een lichte allergische reactie, maar soms kan
de patiënt een anafalytische shock ervaren. Een trial in
Engeland zorgde enkele jaren geleden onverwachts voor
orgaanfalen.
Kunstmatige virussen hebben nog genoeg horden te

DE PRIJS VAN LEVEN
Hightech gezondheidszorg
heeft een prijskaartje. In
Nederland ontstond het
afgelopen jaar voorzichtig
de discussie over de vraag
hoeveel een extra levensjaar mag kosten. Innovatieve manieren om medicijnen in het lichaam te
bezorgen, waaronder gentherapie, gaan deze discussie mogelijk verder op

scherp zetten. Ze zijn vaak
complex, sterk op een
ziekte toegesneden en
daardoor erg duur. Zo is
Glybera, de eerste gentherapie die is goedgekeurd
in Europa, meteen het
duurste medicijn ter
wereld. Een behandeling
voor één persoon kost
ruim een miljoen euro. De
kosten zijn hierbij extra

hoog omdat slechts een tot
twee op de miljoen mensen lijdt aan een tekort
aan lipoproteïne lipase. De
ziekte waar het medicijn
tegen is bestemd. Zeldzame ziektes die continu
behandeling nodig hebben, zoals de ziekte van
Pompe en Fabry, zijn over
langere tijd wel duurder.

nemen. Toch is De Vries optimistisch over de mogelijkheden en stoomt hij door met zijn onderzoek nu hij nog een
voorsprong heeft op de concurrentie. De eerste farmaceut
heeft zich inmiddels gemeld voor een eventuele samenwerking. Hij is er van overtuigd dat hij een solide idee in
handen heeft met het van de grond toe opbouwen van
nieuwe virussen: ‘Dit is het eerst project dat ik ooit gehad
heb waar we letterlijk hebben gedaan wat in het projectvoorstel stond,’ zegt De Vries. ‘Het werkte gewoon, zonder
noemenswaardige aanpassingen. Dat heb ik nog nooit
meegemaakt.’
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SNELLER, HARDER, DIEPER
Het studentenkampioenschap grondboren is een van
kleurrijkste en meest karakteristieke tradities van
Wageningen. Op 30 september verzamelden zich ruim
vijftig teams uit heel Nederland – maar voornamelijk
uit Wageningen – op een terrein bij de Haarweg om de
door studievereniging Pyrus (Bodem, water en atmosfeer) georganiseerde strijd aan te gaan. Deze keer ging
de overwinning naar Opgelost! het team van studentenorkest De Ontzetting. Zij kregen dit jaar als eerste de
Marthijn Sonneveld trofee uitgereikt. De nieuwe naam
is een eerbetoon aan de in 2013 overleden universitair
docent Landdynamiek. RR, foto Sven Menschel
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Kwelders dempen
de golven
Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Om onze voeten droog
te houden moet er dus iets met de dijken gebeuren. De boel ophogen
is de eerste reﬂex. Maar het kan ook anders. Niet hoger, maar breder.
En vooral groener.
tekst: Roelof Kleis / foto: Jantsje van Loon-Steensma

S

alt marshes for ﬂood protection heet het proefschrift van Jantsje van Loon-Steensma. Ze
promoveerde er woensdag 8 oktober op. Salt
marshes zijn kwelders of schorren. Zilte overgangsgebiedjes tussen zee en land. ‘Begroeid
voorland’ is de algemenere term die Van Loon-Steensma
zelf het liefst gebruikt. Dat begroeide voorland is rijk aan
boeiende en dynamische natuur. Het Waddengebied
heeft prachtige voorbeelden.
Maar behalve mooi, zijn kwelders ook nuttig. Kwelders
zijn golfbrekers en daardoor in theorie interessant voor de
kustbeveiliging. Van Loon-Steensma heeft de mogelijkheden van zulk begroeid voorland in het Waddengebied verkend. Uitgangspunt daarbij is de huidige dijken robuuster te maken door de functies van natuur en landschap te
combineren de verdediging tegen het water. Uit het palet
aan mogelijke alternatieven voor dijken heeft zij vooral
gekeken naar begroeid voorland voor de dijk.

Jantsje van Loon-Steensma.

HABITAT
Kwelders ontstaan in ondiep water waar weinig golfslag is
en veel sediment. Dat sediment zinkt en vormt een kleilaag waarop speciﬁeke vegetatie ontstaat die meehelpt het

KWELDERKANS
Het Waddengebied (vaste
land en eilanden) telt 227
kilometer aan dijken.
Langs ongeveer eenderde
deel daarvan ligt al kwelder, in breedte uiteenlopend van een paar meter
tot meer dan een kilome-

ter. Langs nog eens eenderde deel van de dijken
lijkt met minder of meer
inspanning ontwikkeling
van kwelders mogelijk.
Wel kan dit ten koste gaan
van het wad, wat ook een
beschermde habitat is.

Langs het resterende
derde deel van de dijken is
kweldervorming onmogelijk doordat er bijvoorbeeld te veel stroming is
in het water om sediment
te laten bezinken.

gebied voor de dijk verder op te hogen. Kwelders ontstaan
spontaan, maar je kunt het proces ook een handje helpen.
‘Door bijvoorbeeld met rijshouten dammetje of dammen
van klei plekken te maken waar weinig golven zijn.’ Onder
de juiste omstandigheden kan dan binnen een paar
decennia een bloeiende kwelder ontstaan. Eeuwenlang is
land gewonnen door kwelders in te polderen voor agrarisch gebruik. Ons land is er letterlijk groter door geworden.
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is de nadruk
verschoven van landwinning naar natuurwaarden. Kwelders vertegenwoordigen een uniek habitat. De functie als
golfbreker voegt daar een nieuwe dimensie aan toe. Hoe
groot die functie is kun je tot op zeker hoogte berekenen.
Van Loon-Steensma deed dat onder andere voor een kwelder van ongeveer vier hectare bij de Strieperpolder op Terschelling. Berekeningen (zie kader) laten zien dat een
dichtbegroeide kwelder van 350 meter breed de golfhoogte tot een kwart kan dempen. Een kale kwelder daarentegen breekt de golven veel minder.
‘Naast afmeting en hoogte van de kwelder doet vegetatie doet dus echt iets. Vegetatie zorgt voor wrijving en dus
demping van de golven. Dat is heel interessant om verder
onderzoek naar te doen’, vindt Van Loon-Steensma. Zo
zijn kwelders niet het hele jaar even dicht begroeid. Uit
oogpunt van kustbeveiliging is dat een niet te verwaarlozen nadeel. Kwelders zijn bovendien dynamische ecosystemen. Een andere onzekere factor, als het op veiligheid
aankomt. Het Striep bijvoorbeeld, blijkt uit berekening, is
zonder ingrijpen in 2050 verdwenen.
GROENE DIJK
De favoriete dijk van Van Loon-Steensma is de zogeheten
brede groene dijk. Dit is een traditionele dijk die aan de
zeewaartse kant ﬂauw aﬂoopt en helemaal met gras is
bekleed. ‘De helling van een normale dijk is een op drie of
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vier’, legt ze uit. ‘Bij deze dijk wordt die hellingshoek kleiner gemaakt, ongeveer een op zeven. Je brengt een extra
kleilaag op en bekleedt het geheel met gras. Het idee is dat
de golven op het groene talud breken. Voorwaarde is wel
dat je de dijk combineert met een kwelder die de golven
dempt. Bij een echte storm kan de groene helling het dan
aan.’
Brede groene dijken passen volgens Van Loon-Steensma mooi in het Waddenlandschap. Met stenen of asfalt
beklede dijken worden letterlijk groen. De dijk is bovendien prijstechnisch gunstig. ‘Je hoeft geen steen te vervangen, maar alleen klei toe te voegen. Dat is relatief makkelijk en goedkoop. De extra klei die je nodig hebt, kun je
zelfs oogsten uit kwelders. Dat werd vroeger ook gedaan:
de dijken werden opgehoogd met klei uit de kwelders. Op
sommige plaatsen is zoveel sediment dat kwelders sneller
groeien dan de zeespiegel stijgt.’ Duitsland heeft al brede
groene dijken. Volgens Van Loon-Steensma zijn er ideeën
om ook onze dijken langs de Dollard breed en groen te
maken.
Het gebruik van kwelders om dijken robuust te maken
is volgens Van Loon-Steensma veelbelovend. ‘Mijn idee is:

maak ze extra robuust. Robuuster dan strikt nodig. Dan
ben je in ieder geval voorlopig even klaar. Van welk scenario voor klimaatverandering je ook uit gaat.’ Maar kwelders zijn uiteindelijk niet dé oplossing voor zeespiegelstijging. ‘Je ontkomt er uiteindelijk niet aan de dijken ook te
verhogen. Kwelders groeien mee met de zeespiegel, dijken niet.’

BREEKBAAR
Planten breken golven.
Jantsje van Loon-Steensma
bracht met hulp van een
golfsimulatiemodel die
demping in kaart voor
kwelder Het Striep op Terschelling. Op basis van
gegevens over wind, golven, bodemproﬁel en vegetatie (dikte, dichtheid en

hoogte van de stengels)
ter plekke rekent het
model uit hoeveel een
gegeven golf wordt
gedempt. Een dichte vegetatie leidt op Het Striep
tot een demping van 0,22
procent per meter. Een
kwelder van 350 meter
dempt de hoogte van een

golf dan liefst driekwart.
Of dat bij werkelijk hoog
water ook zo werkt, is overigens de vraag. Het model
ging uit van een normale
golfhoogte en waterdiepte
ter plekke. Bij een ﬁkse of
extreme storm gelden
andere getallen.
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Een creatieve broedplek
Sinds een paar weken kunnen studentondernemers terecht bij een eigen
‘incubator’ op de campus. StartHub Wageningen biedt studenten kantoor- en
labruimte voor hun startup, al dan niet ondersteund door een microkrediet.
tekst: Alexandra Branderhorst / foto: Guy Ackermans

O

ndernemerschap is het toverwoord van de
laatste decennia. Onderzoekers moeten
steeds vaker de markt op met hun kennis en
uitvindingen. ‘In Wageningen vindt veel toegepast onderzoek plaats. Onze kennis stroomt
vanzelf wel door, was daarom lang de gedachte’, zo vertelt
Jan Meiling, adjunct-directeur van StartLife, dat startende
ondernemers in de groene en agrofood sector ondersteunt. De laatste jaren zet Wageningen UR volgens hem
echter veel sterker in op actieve ondersteuning van het
ondernemerschap binnen de eigen organisatie. Zo komt
er eind 2015 een high tech incubator op de campus, een
plek die startende kennisbedrijven op weg helpt. Studenten hebben sinds kort echter hun broedplaats voor ondernemers. Eind september werd voor hen de StartHub in
gebruik genomen, een incubator voor studenten, promovendi en afgestudeerden, gevestigd in het voormalige Triton-gebouw.
‘We gaan mensen en ideeën bij elkaar brengen’, vertelt
Meiling. In de StartHub kunnen studenten een kantoorruimte huren voor 100 euro per maand per werkplek.
Daarbij mogen ze gebruik maken van alle faciliteiten,
inclusief een laboratorium voor de productie van prototypes. Verder hebben ze de mogelijkheid om een microkrediet van een paar duizend euro aan te vragen.
Studenten die nog geen eigen bedrijf hebben, maar wel
spelen met de gedachte, kunnen lid worden van de
StartHub, waarvan de ofﬁciële opening op 20 november
gepland staat. ‘Ze krijgen dan advies, kunnen contacten
opdoen en trainingen volgen’, aldus Meijling.

den wijzen en hen stimuleren om de stap te zetten’, meent
Ritzer. Ze denkt nog altijd mee over de student incubator.
‘We willen met een soort studentenbestuur activiteiten
opzetten die een kruisbestuiving op gang brengen, zodat
niet iedereen alleen zijn eigen ding doet.’
Ondernemerschap heeft nog niet bij alle studenten
een positief imago, daarom komt er ook een voorlichtingsprogramma. ‘Ondernemen wordt in Wageningen
vaak nog gezien als een opportunistische, op winst
gerichte activiteit. Maar ondernemen is not only for proﬁt.
Ik spreek vaak studenten die initiatieven willen nemen
om dingen te veranderen, bijvoorbeeld vervuiling tegengaan in een ontwikkelingsland’, schetst Jan Meiling. Deze
studenten weten nog niet dat ze social entrepreneur zijn.
‘Je kunt pas impact hebben als je oplossingen economisch haalbaar zijn, leg ik dan uit. Vaak hoor ik dat
kwartje dan keihard vallen.’

WERELDVERBETERAARS
‘Ik had nooit voor mogelijk gehouden dat dit initiatief zo
snel van de grond zou komen’, zegt Simone Ritzer, masterstudente Management, Economics and Consumerstudies. Toen ze in 2013 in de Wageningse Studentenraad
kwam voor studentenfractie VeSte kreeg ze een toekomstvisioen van een incubator voor ondernemende studenten.
Met praktische en ﬁnanciële steun vanuit Startlife, Wageningen UR en de Europese onderzoeksorganisatie Climate-KIC is het nu zover.
‘Als student is het best eng om ﬁnanciële risico’s te
nemen en een bedrijfje op te richten naast je studie.
StartHub Wageningen kan studenten op de mogelijkhe-

RESOURCE — 9 oktober 2014

5(6SDFKWHUJURQGLQGG



achtergrond << 21

k

‘Met eenvoudige technologie kun je oogsten
vergroten’

‘Tot nu toe is het veredeld vrijwilligerswerk’
Wat? Studentenreizen organiseren in Zuidelijk Afrika
Wie? Iris de Winter, PhD-student bij de leerstoelgroep
Resource Ecology, organiseert reizen naar Afrika.
‘Tijdens mijn masterstudie wilde ik graag naar ZuidAfrika, maar als vrouw alleen is dat niet veilig. Op mijn
afﬁche in Forum reageerden 22 enthousiaste natuurliefhebbers, dus zijn we met een grote groep gegaan.
Ondertussen organiseer ik jaarlijks drie low budget studentenreizen, ook naar Zimbabwe, Botswana en Namibië. Mijn vriend doet de boekhouding en de ﬁnanciën.
Tijdens onze reizen kunnen studenten zich oriënteren
op natuurbeheer. Ze krijgen er studiepunten voor, 3
ects. Eerst was het gericht op studenten Biologie, Planten Dierwetenschappen, maar inmiddels is het breder.
Ik vind het leuk om bij de student incubator ervaringen
uit te wisselen met andere ondernemers en wil meer
weten over administratieve zaken en fondsenwerving.
Tot nu toe is het veredeld vrijwilligerswerk, maar er
gaan jaarlijks vijftig studenten met ons op reis. Met wat
promotie kan dat verdubbelen.’

Wat? Low tech meetapparatuur voor kassen
Wie? Javier Garcia de Lomas Durante, masterstudent Biosystems Engineering, en Nico Hopman, student International horticulture & management bij VHL,
oprichters van Sigrow
Javier: ‘In de StartHub hebben we ons hoofdkwartier.
De mensen daar hebben veel contacten en helpen je
met opstarten, zodat je alle kansen kunt grijpen die er
liggen. We krijgen ook een microkrediet van Startlife.’
Nico: ‘We hebben een low tech meetapparaat ontwikkeld om temperatuur, licht, luchtverversing, watergebruik en CO2-niveau in kassen te meten. De meeste
kassen in ontwikkelingslanden zijn low tech. Met eenvoudige technologie kun je de oogst vergroten en daarmee de voedselzekerheid.’
Javier: ‘Ons systeem is modulair en werkt draadloos
of met een oplaadbare batterij. We zitten in de laatste
testfase. Boeren in China en Spanje testen het en zelf
gaan we testen in de tropische kas van Triton. We zoeken nog meer testers en softwareontwikkelaars, naast
de twee softwareontwikkelaars en business developers
die we hebben.’ http://sigrow.com

‘Het gaat nu heel hard’
Wat? Vacatureﬁlmpjes maken voor bedrijven
Wie? Loet Rammelsberg, in 2012 afgestudeerd in Tropische Landbouw bij VHL, medeoprichter van Vicancy
‘Vacatures staan vaak vol containerbegrippen zonder
een goed beeld te geven van het werk dat je gaat doen.
Daarom hebben Pieter Moorman en ik Vicancy opgericht, een bedrijf dat binnen 24 uur vacatureteksten
omzet naar korte animatieﬁlmpjes die de carrièrekansen bij een bedrijf in beeld brengen. De basis ligt in
programmeerwerk. Een vicancy heeft de kracht van
ﬁlm, zonder de hoge productiekosten. Ons product is
uniek en we willen een internationaal bedrijf neerzetten dat snel kan groeien. Een jaar geleden zijn we
gestopt met onze masterstudies. Sinds we een grote
innovatieprijs wonnen, afgelopen februari, gaat het
heel hard. We hebben zeven mensen fulltime in dienst.
Pieter en enkele programmeurs werken vanaf Bali, de
rest in de StartHub. Als start up moeten we nog veel
dingen uitzoeken en hebben we veel creativiteit nodig
om ons heen. Sparren met andere ondernemers is heel
waardevol.’ www.vicancy.com

V.l.n.r. Iris de Winter, Loet Rammelsberg, Javier Garcia de Lomas Durante
en Nico Hopman
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COLLEGES OP
DE DREIJEN?
De ontwikkeling van Wageningen Campus luidde jaren geleden het einde in
van universiteitscomplex de Dreijen op de Wageningse berg. In 2015 zouden
de laatste onderzoekers vertrekken, ten gunste van woningbouw. Maar het
snel stijgende studentenaantal noopt tot een wijziging van de plannen. Voor
20 miljoen wordt de Dreijen nieuw leven ingeblazen. Is dat een goed idee?
En wat moet er aangepast worden?
tekst: Yvonne de Hilster / foto: Guy Ackermans

Maarten de Gee
Universitair hoofddocent bij
Mathematical and Statistical
Methods, in Radix op de campus
‘Ik heb jaren met plezier in het Wiskundegebouw gewerkt: het heeft
licht, lucht en ruimte. Wel zijn de zitplaatsen in de collegezaal te krap
voor deze tijd. Langere benen kun je er niet kwijt en het tafeltje is te klein. Maar die is vast opnieuw in te richten.
Hinderlijker vind ik het vooruitzicht te moeten pendelen.
Als docent wil je na aﬂoop individuele studenten te woord
kunnen staan en voor je volgende college rustig je spullen
klaarzetten. Dat lukt niet als je in dat kwartier ook nog van
de Dreijen naar de campus moet. Het pendelen zal dan ten
koste gaan van het onderwijs. Ook zie ik studenten massaal te laat komen omdat de wegen zo’n grote, geconcentreerde stroom studenten van en naar de campus niet
aankunnen.’

Dhr. Westendorp
woont naast de Dreijen
‘Het lijkt me een prima idee en alleen maar plezierig als er straks weer
allemaal studenten langskomen. Het
geeft energie als je ze zo ’s morgens
naar college ziet ﬁetsen. Dat een gedeelte wordt omgebouwd tot studentenhuisvesting vind ik ook geen probleem. Op de Dreijen
hebben de studenten tenminste een beetje de ruimte.
Wat ik wel erg vind zijn de bouwplannen bij de tropische
kas. De studentenhuisvestiging die ze daar willen bouwen

wordt heel massaal en benauwd, en gaat parkeer- en lawaaiproblemen geven; studenten kunnen er geen kant op.
Ik zou graag zien dat die plannen de prullenbak in gingen.’

Anouk Vlug
Student Climate Studies, in Forum op
de campus
‘Ik ken de Dreijen niet, maar als de
gebouwen geschikt zijn voor onderwijs, waarom niet? Het is duurzaam
om iets ouds niet weg te doen als het
nog goed functioneert. Bovendien is
nieuw niet altijd beter. De campus is niet bepaald knus te
noemen. In Amsterdam, waar ik eerst studeerde, zat mijn
studie eerst op een oudere locatie en later op het nieuwe
Science Park. Je had er alles, maar toch hadden we soms
heimwee naar dat knusse Roeterseiland. Wat betreft de
Dreijen zal het ﬁetsen het probleem niet worden. Het
meest belangrijk is volgens mij dat er een goede kantine en
wiﬁ zijn, een goede luchtverversing, en veel zelfstudieplekken waar je goed kunt zitten werken.’

Max van der Ploeg
Student Biologie, in het
Scheikundegebouw op de Dreijen
‘Ik kom hier al langer, en voor mij is
dit echt geen b-locatie meer. Het
Scheikundegebouw is zelfs mooi te
noemen. Heb je de mozaïeken gezien? Ik vind het nu op de Dreijen
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vooral lekker rustig en relaxt, zonder die hordes mensen
zoals op de campus. Natuurlijk, voor microbiologie is het
hier nu niet ideaal en op de campus staat modernere
apparatuur, maar het gebouw is prima bruikbaar en ook
de wiﬁ werkt hier gewoon. Wat wel veel beter mag is de
aankleding. Alles is hier heel kaal. Zithoeken zouden al een
veel positievere sfeer brengen. Verder mist er iets zoals
The Spot. Er is hier nu alleen een minikantine.’

Nico van den Brink
Universitair docent bij Toxicologie, in
het Scheikundegebouw op de Dreijen
‘Ik snap het wel hoor, dat de raad van
bestuur weer kijkt naar de Dreijen.
Ik zou het maﬀer vinden als er een
nieuw onderwijsgebouw kwam. Wanneer dat over vijf jaar af zou zijn, zijn
de studentenaantallen mogelijk alweer gaan dalen. Daar
komt bij dat de gebouwen best meevallen wanneer je ze
vergelijkt met die van de universiteit van Utrecht bijvoorbeeld. Verder is een zaal een zaal, al is een betere beamer

hier wel op zijn plaats. En er moet een goede bewegwijzering in en rond de gebouwen komen. De studenten die
hier nu soms komen voor groepswerk, kunnen vaak niet
vinden waar ze moeten zijn.’

Cor Wolfs
Medewerker onderwijs en onderzoek
bij Laboratory of Biophysics, in het
Transitorium op de Dreijen
‘Mij kan het allemaal niet schelen,
maar het is niet naar de eisen van deze tijd, nee. In het Transitorium staat
geen wacom-scherm [tekenscherm],
en de wiﬁ is ook niet overal even goed. Daarnaast is het
hier ’s winters fris en ’s zomers warm.
Voor een goede onderwijscampus zou ik vooral investeren in
meer groen op het terrein. Dat is de laatste jaren allemaal
verdwenen. Persoonlijk vind ik het ook jammer dat je vanaf de Dreijen niet meer het klein arboretum in kunt; ook al
ligt het arboretum er nu zo strak bij dat het niet meer
mooi is en zijn de orchideeën die er stonden verdwenen.’
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Voor de tweede keer heeft Wageningen universiteit, in samenwerking met de gemeente, een
introductiebijeenkomst voor
ouders van eerstejaars georganiseerd. Met succes. Net als vorig
jaar was er veel belangstelling.
Zoveel zelfs dat de universiteit
een aantal ouders moest teleurstellen door de inschrijvingen
stop te zetten.
‘Voor de wet is iedere student die
aan de universiteit studeert volwassen. De universiteit heeft daarom geen rechtstreeks contact meer
met ouders. Dat is een groot verschil met de middelbare school.’
Hermien Miltenburg van de afdeling studentwerving richt zich tot
haar gehoor van ruim vijfhonderd
eerstejaars en hun ouders. Die zijn
naar de campus gekomen voor ouder-introductie die universiteit en
gemeente dit jaar voor de tweede
keer organiseren.
Maar hoewel ouders geen direct
contact hebben met de universiteit, betekent dat allerminst dat
hun rol is uitgespeeld, vervolgt
Miltenburg. Integendeel. ‘Uit onderzoek blijkt dat ouders de belangrijkste adviseur zijn voor stu-

CREDIT FOTOGRAAF

‘JE KIND LOSLATEN IS NIET

Tom Noordeman met zijn ouders.

denten. Blijf daarom betrokken,
blijf vragen’, adviseert ze. Maar
overdrijf het niet, voegt ze daaraan
toe: ‘Als u bij uw zoon of dochter
op visite komt, kondig dat van tevoren altijd even aan.’ Enkele studenten knikken bevestigend.
Bij de presentatie is ook een panel van ervaren ouderejaars aanwezig. Zij geven antwoord op de vra-

Danielle de Kool woonde tot voor kort op Aruba..

gen van ouders. Dat gebeurt soms
wat hakkelig, maar de aanwezige
ouders lijken daarvan juist gecharmeerd: geen gepolijst promopraatje, maar authentieke verhalen uit
de praktijk.
Na aﬂoop wil Miltenburg nog
wel verder uitwijden over de redenen voor het evenement. ‘We willen ouders meegeven hoe ze hun

kind ondersteuning kunnen blijven bieden. We merken ook dat
ouders meer betrokken zijn bij het
studentenleven van hun kind.
Maar dat is niet altijd positief. Ouders worden namelijk ook alsmaar
bezorgder. Je kind loslaten is niet
niks. Met behulp van deze bijeenkomst hopen we een deel van die
bezorgdheid weg te nemen.’
De universiteit organiseert de
introductie samen met de gemeente Wageningen. Wethouder Michiel Uitdehaag was aanwezig tijdens de presentatie. Zelf studeerde
hij van 1997 tot 2003 in Wageningen. Uitdehaag: ‘Ik vond de betrokkenheid en vragen van de ouders
in de zaal erg herkenbaar. Ook
mijn ouders waren nieuwsgierig
naar wat ik als student deed, naar
mijn cijfers, mijn kamer en mijn
omgeving. Ik vond die tip over
geen onaangekondigde bezoekjes
erg goed. Mijn ouders stonden namelijk ook wel eens onverwachts
op de stoep. Dat vond ik echt not
done!’
OPA EN OMA
Een van de studenten die haar ouders heeft meegenomen naar de
campus is Daniëlle de Kool, eerste-

Ook opa’s en omas kwamen op de introductiebijeenkomst af.
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jaars dierwetenschappen. ‘Ik
woonde hiervoor op Aruba. De stap
om in Wageningen te gaan studeren was denk ik voor mij groter
dan voor andere studenten. In augustus is mijn vader naar Nederland gevlogen om me te helpen
met het inrichten van mijn kamer.
Nu is ook mijn moeder hier om
met andere zaken te helpen. Ik heb
bijvoorbeeld geen winterkleding.
Dat heb ik in Aruba nooit nodig gehad. Mijn moeder weet wel wat een
Nederlandse winter inhoudt.’
Danielle’s moeder knikt. ‘Het is
wel een heftige stap voor ons als
ouders. Daniëlle komt niet zoals
andere studenten vrijdagmiddag
naar huis. Gelukkig hebben we
dankzij moderne media zoals Skype en Whatsapp wel veel contact
met onze dochter. Maar ik blijf het
moeilijk vinden dat ik niet even in
de auto kan springen als er iets
met mijn dochter is.’
Na de presentaties was er rondleiding door de stad. Sommige studenten kozen ervoor om hun ouders zelf de stad te laten zien. Zo
ook Tom Noordeman. Hij herkent
zich in het beeld dat studenten
hun ouders regelmatig om raad
vragen. Tom: ‘Ik vertel mijn ouders
eigenlijk altijd wel waar ik mee bezig ben, hoewel ik niet het gevoel
heb dat ze zich veel zorgen maken.
In eerste instantie wilde ik liever
naar Utrecht of Amsterdam. Maar
daar hadden ze niet de studie die
ik wilde doen. Het stelde mijn ouders denk ik wel gerust, dat ik voor
de studie koos en niet voor de gezelligheid.’
Zelfs opa’s en oma’s waren op
de ouderdag aanwezig. Ook zij
voelen zich betrokken bij de studie
van hun kleinkind. ‘Mijn eerste
kleindochter ging dit jaar studeren’, aldus een van de oma’s.
‘Dan wil je natuurlijk overal bij
betrokken zijn. Tot de inrichting
van haar kamer aan toe. Maar ik
heb me ingehouden! Vandaar dat
ik het wel erg leuk vind om nu bij
de ouderbijeenkomst te zijn.’
Carina Nieuwenweg

CREDIT FOTOGRAAF

NIKS’

Klimaatprijs voor Wageningse studenten

Priska en Jelmer wonnen 25.000 euro.

Klimaatverandering is een hot
topic. En er is geld voor beschikbaar, merkten Jelmer van Veen en
Priska Prasetya. De twee studenten deden mee aan een klimaatwedstrijd en wonnen vorige
week 25.000 euro met hun idee
om afvalwater in Vietnam te hergebruiken.
Jelmer van Veen en Priska Prasetya
leerden elkaar kennen op een zomercursus van Climate-KIC, een
Europees programma waarbij studenten vijf weken lang leren een
onderneming op te zetten. Daar
kregen beide Wageningse studenten de smaak van het ondernemen
te pakken. Ze besloten mee te
doen aan de Climate Adaptation
Business Challenge, een internationale wedstrijd waarbij studenten
met ideeën komen rondom de aanpassing aan klimaatverandering.
Priska, ex-student Urban Environmental Management, en Jelmer, masterstudent Internationaal
Land- en waterbeheer, ontwikkelden een plan om afvalwater van
Vietnamese dorpen te zuiveren en
vervolgens te hergebruiken voor de
irrigatie van kofﬁeplantages. Jelmer: ‘Vietnam is de tweede groot-

ste kofﬁeproducent in de wereld.
Maar de watervoorraad in Vietnam
is snel aan het slinken als gevolg
van de klimaatverandering. Het
land heeft dus groot belang bij een
nieuwe bron van irrigatiewater.’ De
studenten bedachten een concept
waarbij het afvalwater in een speciaal station wordt gescheiden in
compost en nutriëntenrijk irrigatiewater.

den echter hun namen genoemd
als bedenkers van het beste idee.
De prijs: 25.000 euro. Het prijzengeld kan zelfs nog verder oplopen,
als het tweetal ook bij de hoofdﬁnale in Valencia in de prijzen valt.
Met het geld willen Jelmer en Priska hun idee zo ver mogelijk uitwerken, totdat het project met hulp
van investeerders uitgevoerd kan
worden.

JURY
Dat hun idee relevant en goed was
bleek uit het feit dat ze door mochten naar de tweede ronde, waarna
ze een weekend over hun idee
mochten brainstormen met experts. Na nog eens een maand
voorbereiding moesten de overgebleven vijftien deelnemers hun
idee presenteren voor een vierkoppige jury tijdens de internationale
conferentie Delta’s in Times of Climate Change 2. Dat leverde een
spannende strijd op, vertelt het
tweetal. ‘De jury was van elk idee
onder de indruk en gaf aan dat ze
bepaalde ideeën graag wilde uitvoeren. Dat gaf ons niet het gevoel
dat we door waren,’ vertelt Jelmer.
Voor een zaal met vijfhonderd
hoogwaardigheidsbekleders wer-

LEF
Op dit moment zijn er al concrete
plannen om de onderneming,
inmiddels AQGRI+ gedoopt, tot
grotere hoogten te brengen. Begin
december reizen Priska en Jelmer
af naar de Lam Dong provincie in
Vietnam om in twee weken tijd
met lokale betrokkenen te spreken
en workshops te geven. Jelmer:
‘Het is superleuk om zo’n project
op te zetten. Het begint met een
idee, heel klein, van een paar
A-4’tjes. Langzamerhand werd het
steeds groter en serieuzer.
Nu zijn we op een punt dat het
misschien zelfs realiteit wordt.
Ondernemen is niet eng, maar je
moet het lef en het doorzettingsvermogen hebben om door te
Milou van der Horst
zetten.’
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MARS(JE)
Franse wetenschappers zijn bezig
met een mars op Parijs. Ze eisen
meer geld voor (hoger) onderwijs
en onderzoek. Per ﬁets, lopend of
zelfs met de kano. De heroïsche,

weken durende mars eindigt op 17
oktober. Jammer dat wij zo’n klein
rotlandje zijn. Meer geld voor
wetenschap is ook hier welkom.
Maar een mars op Den Haag? Met
een paar dagen ben je er dan toch
wel.

JA (GRAAG)
Pas als een meisje ja zegt, bedoelt
ze ja. En anders ben je strafbaar.
Onderwijsinstellingen in Californië
moeten dat volgens een nieuwe
wet in hun huisregels opnemen. De
wet moet seksueel geweld op campussen indammen. Afwezigheid
van nee is niet genoeg. O ja, en
een dronken ‘ja’ is geen ja. Moeilijk hoor, goed afgestemde seks.

Idealis pakt slechte internetverbinding aan
Idealis gaat werk maken van de
slechte internetverbindingen in
hun studentencomplexen. In de
loop van januari zouden de
problemen voor studenten aan de
Marijkeweg, Haarweg en Bornsesteeg verholpen moeten zijn.
Een internetverbinding geldt tegenwoordig als een eerste levensbehoefte. Daarom is het voor de
bewoners van de Idealiscomplexen
aan de Marijkeweg, Haarweg en de
Bornsesteeg zo storend dat hun
toegang tot het wereldwijde web zo
veel problemen oplevert. Veel inwoners hebben helemaal geen internet meer, sommigen hebben afwisselend wel of geen verbinding.
‘Het is dweilen met de kraan
open,’ zucht een medewerker van
de ICT-afdeling van de universiteit.
De Idealis complexen zijn aangesloten op het netwerk van Wageningen UR. Klachten komen daar
dus binnen. ‘Het probleem is dat

nieuwe inwoners van de complexen routers aansluiten op het
netwerk’, legt de medewerker uit.
‘Helaas doen veel studenten dit
verkeerd. Hierdoor geeft de router
een verkeerd IP-adres mee. Het gevolg is dat de student zelf internet
heeft maar hiermee wel het netwerk verstoort voor andere inwoners. Het kost ons veel tijd om de
boosdoener te vinden. Zodra we
hem of haar gevonden hebben is
de volgende alweer bezig.’
HARDWARE
De diepere oorzaak van het probleem ligt in de hardware. Een belangrijke schakel in de infrastructuur zijn zogenaamde switches. In
de betreffende Idealis-complexen
zijn die verouderd. Moderne switches zouden verkeerd aangesloten
routers kunnen herkennen. Vanaf
medio november gaat de ICT-afdeling van de universiteit de switches
vervangen, in de loop van januari

zouden de problemen verholpen
moeten zijn.
De problemen met internet waren al langere tijd bekend bij Idealis. Eind 2013 waren er dan ook
nieuwe switches aan Wageningen
UR verstrekt. Waarom het tot nu
heeft moeten duren voordat de
switches worden vervangen, is Idealis-woordvoerder Corina van Dijk
onduidelijk. ‘We wisten dat er wat
gedaan moest worden. Die switches waren niet voor niets al in
2013 geleverd.’
Volgens Wojtek Sablik, afdelingshoofd ICT Infrastructuur, is
het vervangen van de switches het
laatste onderdeel van een langdurig vernieuwingsproces. Niet alleen de switches, maar ook de bekabeling moest vervangen worden.
‘We zijn twee, drie maanden uitgelopen, maar dat is niet vreemd bij
zo’n complex traject. Die drie
maanden is in onze wereld slechts
enkele seconden.’ CN en LvdN

ILLUSIE
Er bestaan geen receptoren voor
natheid. Hoe weten we dan of iets
nat is? Britse wetenschappers
(Loughborough University) denken
dat natheid een illusie is. Receptoren voor kou en druk/textuur wekken samen die illusie op. Experimenteel onderzoek wijst daar op.
Wij voelen eerder nattigheid als
het kouder is. Denk daar dus aan
de volgende keer als het hoost. Het
is maar een illusie.

AAN TAFEL
Mensen eten ongezonder als ze
met een dikkerd aan tafel zitten.
Dat blijkt uit studie aan de Southern Illinois University. Proefpersonen schepten 31,6 procent meer
pasta en 43,5 procent minder salade op met een obees persoon aan
tafel of in zicht. Onafhankelijk van
wat die dikkerd zelf opschept. Dikkerds verstoren dus ons eetpatroon. De oplossing voor dit probleem ligt voor de hand.

OP DE AID-BOERDERIJ Tijdens de intromarkt van de AID
liet Resource honderden eerstejaars poseren in onze eigen
AID-boerderij. Zie het fotoalbum op onze facebookpagina.

Sta jij op deze foto? Stuur ons een mailtje, dan krijg je van
ons een hoogwaardige full colour print van de afbeelding
NM
(resource@wur.nl).
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AFLEVERING 37 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat voorafging: Vera’s verlegenheid lijkt de
laatste tijd steeds meer te verdwijnen.

Pot
H

et was stampvol in De Zaaier. Er zou zo
een indie-bandje gaan spelen en Vera had
een aantal huisgenoten op sleeptouw
genomen. Bianca en Derk keken ingespannen
naar het schema van de Popronde.
‘Zal ik nog een rondje halen?’ vroeg Vera, die
vanavond de pot beheerde, om meteen
richting bar te verdwijnen. Toen de band een
paar nummers had gespeeld was ze echter
nog steeds niet terug.
‘Hoe lang moeten we nog op dat bier
wachten?’, zei Bianca ongeduldig en wurmde
zich ruw door de mensenmassa heen naar de bar. Daar
stond Vera met een jongen te praten. Zijn haar was een
wirwar van dreadlocks en hij leunde nonchalant tegen de
bar. Voor hen stonden vijf doodgeslagen biertjes. Bianca
pakte Vera’s schouders vast.
‘Twee woorden, negen letters,’ zei ze plagerig, waarop Vera
schrok.
‘Oh, sorry! Ja, ik kom.’ Snel pakte ze de biertjes en liep
achter Bianca aan.
‘Waarom duurde het nou zo lang?’, vroeg Bianca. Ze keek
beteuterd naar haar schuimloze biertje. Vera kon niet
verhullen dat ze bloosde.
‘Ja sorry, ik kwam iemand tegen’, antwoordde ze. Ze wierp
een blik op het Popronde-schema en stelde voor om naar
het Gat te gaan.
‘Het Gat?’, riep Bianca. ‘Daar is pas om half één Drum ‘n
Bass en daar heb ik écht geen behoefte aan. We zouden
sowieso eerst naar Buurman en Buurman gaan en daarna
naar XL. Vera wilde protesteren, maar kreeg de kans niet.

‘Jij wilde naar de Zaaier en daar zijn we nu. Wij hebben ook
nog wat te vertellen,’ zei Bianca resoluut. Zuchtend volgde
Vera de groep.
Voor de deur van Café XL probeerde ze het nog één keer:
‘Het Gat schijnt ook best…’
‘Begin nou niet weer’ zei Bianca. Achter zich hoorde ze Vera
een zoveelste zucht slaken. Zonder er acht op te slaan,
worstelde ze zich naar binnen. De groep verzamelde zich op
een vrij plekje achterin de kroeg. Even later keek Derk
zoekend rond.
‘Heb jij Vera nog gezien?’ Ook Bianca keek bezorgd; Er zat
nog behoorlijk wat geld in de pot. Vol ongeloof keek ze Derk
toen aan. ‘Ze zal toch niet…’ Derk knikte en volgde Bianca
naar de uitgang.
Het Gat stond vol met feestgangers maar toch vonden ze
haar al snel. De jongen uit de Zaaier bleek achter de bar te
staan, met Vera tegenover hem. ‘Zo, zijn jullie daar
eindelijk?’ zei ze triomfantelijk. ‘Ik heb bier voor jullie. Van
het huis.’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Geen compensatie basisbeurs meerjarige master
Studenten van meerjarige masteropleidingen worden harder
getroﬀen door het afschaﬀen van
de basisbeurs, maar toch gaat
minister Bussemaker hen niet
compenseren.
Dat liet de minister eind september weten aan de Tweede Kamer.
Aangezien Wageningen Universiteit uitsluitend tweejarige masteropleidingen aanbiedt, treft dit alle
toekomstige masterstudenten in

Wageningen. Economisch onderzoek wijst uit dat studenten van
twee- of driejarige masteropleidingen zich meer door hun interesse
laten leiden dan door kosten. Ze
beginnen er dus toch wel aan,
voorspellen de economen. Studenten hebben bovendien weinig keuze, gezien hun bacheloropleiding.
De angst dat masteropleidingen in
bijvoorbeeld de zorg of techniek
minder studenten zullen trekken,
is daarom ongegrond. ‘Ik zie dan

ook geen aanleiding om in de studieﬁnanciering aanvullende maatregelen te treffen voor deze groep,’
schrijft Bussemaker.
ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN
Ook als studenten de kosten tegen
de baten gaan afwegen, zullen ze
voor de meerjarige masteropleidingen blijven kiezen: de arbeidsmarktperspectieven voor de afgestudeerden van deze masters zijn
beter dan gemiddeld, stelt de mi-

nister. ‘Alleen voor de studenten
met een researchmaster op zak is
het arbeidsmarktbeeld diffuus,’
voegt ze daaraan toe.
In het Nationaal Techniekpact
had de overheid toegezegd te zullen ‘verkennen of er aanvullende
maatregelen nodig zijn’ voor studenten van tweejarige masteropleidingen in zogeheten tekortsectoren. Die belofte is de minister nu
nagekomen. HOP
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>> FEESTEN
k

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

HET GAT - THE AID REUNION PARTY
Donderdag 9 oktober van 22.00 tot 04.00 uur
De eerste periode is al weer bijna voorbij. Tijd
om terug te blikken op de eerste weken in
Wageningen. Hoe kan dat beter dan met je AID

groepje? Herbeleef de AID tijdens dit AID
reünie feest!
Breng je studentenkaart en identiteitsbewijs
mee. Alleen toegang voor 18+.
CAFÉ LOBURG - CONCERT LUCIE THORNE
Zondag 12 oktober van 20.30 tot 02.00 uur
Fans van Lucie Thorne kunnen hun hart
ophalen nu de ‘Tasmaanse nachtegaal’ naar
Wageningen. De muziek van de Australische
zangeres past in de Australische native traditie
van het storytelling.
Met haar warme donkere stem en haar elektrische gitaar weet ze de juiste kampvuursfeer
op te roepen in haar optredens. Ben je toe aan
even wat heel anders? Kom dan zeker even
langs bij cafe Loburg.

CAFÉ LOBURG - SUNDAY AFTERNOON BLUES
Zondag 26 oktober van 15.00 tot 18.00
Blues jamsession in Café Loburg. Houd je van
blues, om mee te spelen of om alleen te
luisteren, dan is dit jouw middag.
De warming up en cooling down zal gedaan
worden door the Gatehouse Blues Band.
Backline, toetsen en drums zijn aanwezig maar
natuurlijk wel je eigen instrument meenemen.
Om er voor te zorgen dat iedereen de
gelegenheid krijgt om te spelen wordt er steeds
na drie nummers gewisseld voor een nieuwe
groep muzikanten.

Deze rubriek wordt verzorgd door het
Wageningen-UP team

>> HET ECHTE WERK

‘WE ZAGEN GELIJK
ONZE EERSTE
IJSBEER’
Wie? Marijn van der Meij
Wat? Bodemonderzoek voor Master thesis
Waar? Adam Mickiewicz University Polar Station, Spitsbergen
‘Ik wilde heel graag naar Spitsbergen om mijn thesisonderzoek te
doen, samen met Christian de Kleijn die dezelfde opleiding doet. Vanuit Wageningen bleek dat echter moeilijk te gaan, daarom zijn zelf op
zoek gegaan naar samenwerkingspartners. Uiteindelijk vonden we een
Poolse universiteit die ons wilde helpen. Zo konden we afreizen naar
Spitsbergen, die enorme eilandengroep met maar tweeduizend inwoners.
Het was een ﬂinke tijd reizen naar het AMU Polar Station. We zaten
daar met acht mensen, voor ongeveer twee en een halve week. Gelukkig
was er genoeg whisky om elkaar niet zat te raken. Op de eerste dag
zagen we na een bergbeklimming onze eerste ijsbeer. Later kwam diezelfde beer om vijf uur ‘s nachts langs het station, opgemerkt door de
bewegingsmelder. Hij was heel dichtbij, dat was echt een ervaring.
Er waren twee ijsberen die vaker langskwamen, op zoek naar eten.
Daarom moesten we ze wegjagen. Bij een ander station lukte dat niet en
hebben ze vijf kilo Nutella en koekjes opgegeten. Een goede smaak hebben ze dus wel.
Wat ik het meest miste van thuis waren m’n vriendin en simpele dingen

als pizza en een warm bad. We wasten ons in het fjord, in water van 4
graden Celsius. Dat voelde heel primitief. Het was zo’n mooi gebied dat
je iedereen een bezoek zou aanraden, ware het niet dat een teveel aan
mensen de charme ervan natuurlijk snel zal verpesten.
Op de terugweg hadden we 22 kilo aan bodemmonsters mee en Christian nog een aantal kilo stenen. Onderweg raakten we ook nog de bagage
kwijt, die bleef liggen in Kopenhagen. Gelukkig werd het thuis bezorgd.
Dat is wel even stressen, maar je hoeft tenminste niet met je spullen te
slepen. Ik wil zeker nog wel een keer terug, maar dan niet als onderzoeker, ik wil dan meer van de omgeving genieten.’ AJ
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gevraagd/aangeboden
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’

MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in… Hongkong
In het nieuws: Hongkong is in de ban van het massale protest
voor democratische hervormingen. De betogers eisen universeel
kiesrecht en een democratie die niet gecontroleerd wordt door de
Chinese overheid.
Commentaar door Enoch Hui, masterstudent Food Technology, uit
Hongkong:
‘Het breekt mijn hart om te zien wat er in mijn thuisstad gebeurt.
Hoewel ik zelf niet in Hongkong ben, zijn mijn gedachten bij de
mensen. We hebben een sterke traditie van protesteren – we doen
het elk jaar. Maar dit is de eerste keer dat ik protesten op zulke
grote schaal zie. Ik probeer er op een objectieve manier naar te
kijken. Om het probleem goed te begrijpen moet je teruggaan
naar de basiswet van Hongkong. In artikel 45 staat dat Hongkong
uitein-delijk universeel kiesrecht zal krijgen, onder een
democratische procedure. Het punt is dat wij dit artikel anders
interpreteren dan Beijing. Wij willen de burgers van Hongkong
een eigen kieslijst met kandidaten laten samenstellen. Beijing
zegt echter: ‘Oké, jullie krijgen je democratische procedure, maar
wij geven jullie een lijst met kandidaten’. Maar dat is een
procedure die vergelijkbaar is met de gang van zaken in NoordKorea of Iran. Wij identiﬁceren ons niet met zulke landen, wij zijn
Hongkong. Wij vinden dat Beijing de belofte die ons gedaan is –
een land, twee systemen – aan het breken is.
Er is altijd een gespannen verhouding geweest tussen Hongkong
en het vasteland van China. De onderlinge culturele verschillen
zijn aanzienlijk, we spreken zelfs verschillende talen. Iedereen in
Hongkong weet dat hij Chinees is, maar als je ons vraagt of we
Chinees zijn of niet, zeggen we óf dat we Hongkongnees zijn óf
dat we Hongkong-Chinees zijn. Binnen de Chinese studentengemeenschap in Wageningen praten we nauwelijks over dit
onderwerp. Chinezen, Hongkongnezen, en ook Taiwanezen: we
kennen onze verschillen als het gaat om de politieke situatie.
Ik hoop dat de situatie op een vredige manier opgelost wordt,
zonder gewonden en doden. Onze stem is al gehoord. We hebben
al bereikt dat iedereen op de hoogte is van de situatie in Hongkong. Maar wat betreft de echte overwinning, het organiseren van
vrije verkiezingen in 2017… Ik zie het niet gebeuren dat Beijing
gaat toegeven. De regering zou dat zelf als een teken van zwakheid
zien; als je een keer toegeeft, doe je dat later nog een keer. Maar
de studenten van Hongkong – die ook de toekomst zijn – en wij
allemaal, zullen onthouden wat er gebeurd is.’ JB

Organiseer ook Nacht van de fooi
30 mei 2015 vindt de elfde editie
van Nacht van de Fooi plaats. In
studentensteden in heel Nederland
zetten studenten zich in om in hun
stad evenementen te organiseren.
Nacht van de Fooi probeert het uitgaansleven in contact te brengen
met ontwikkelingssamenwerking.
Al het fooi dat deze dag bij de
deelnemende horecagelegenheden
wordt opgehaald zal gedoneerd
worden aan kleinschalige humanitaire ontwikkelingsprojecten. Dit
alles gebeurt dan onder het motto:
“Keep the change, change the
world”. Wil jij iets aan je CV-building doen? Ben jij creatief en ondernemend en wil jij samen met
een groep studenten een eigen
evenement in jouw stad organiseren? Dan ben jij geknipt voor het
Stedelijk Bestuur.
KIJK VOOR MEER INFO OVER STEDELIJKE
BESTUREN OP HTTP://NVDF.NL/ORGANISATIE

mededelingen
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’.
PE&RC-day 2014: Optimization of
Science; pressure and pleasure
The PE&RC-day is an annual symposium organised by the PhD
council of the Graduate School
Production Ecology and Resource
Conservation (PE&RC) in Wageningen. Each PE&RC-day deals with a
challenging, cutting edge topic in
the sciences and is meant for scientists, young and old, to meet
each other and exchange their
views on the topic. What topic better to discuss than science itself?
Questions of our role and responsi-

bilities apply to every scientist, regardless of their career stage or
discipline. Therefore all are cordially invited to join us on the 13th
of November 2014, in the ‘Hotel de
Nieuwe Wereld’, Wageningen.
FOR FURTHER INFORMATION AND REGISTRATION
SEE: WWW.PE-RC.NL/PD2014.HTM.

Films voor studenten
Van 10 t/m 29 oktober vertoont
ﬁlmhuis Movie W zeven ﬁlms: het
heftige, ontroerende gevangenisdrama Starred Up; het sociaal betrokken ontslagdrama Deux Jours,
Une Nuit; Hitchcocks spionagethriller The Man Who Knew Too
Much; de kostuumvertelling Jimmy’s Hall, over een remigrerende
communist in katholiek Ierland; de
tragikomedie met twee onverzettelijke vrouwen Una Via A Palermo;
het geanimeerde Japanse The Tale
Of Princess Kaguya, en i.s.m. WURICT, Panopticon, over informatiebeveiliging.
INFO: WWW.MOVIE-W.NL

Join Vegan Challenge!
In October 2014 a new Vegan Challenge takes place. Try to be entirely vegan for 30 days, or start more
easy and try it once. The whole
month of October Green Oﬃce supports the Vegan Challenge campaign with a series of tasty and inspiring events. Do you want to try
something new and broaden your
taste horizons? Join the Vegan
Challenge! Stay up to date.
GREENOFFICEWAGENINGEN.NL/
VEGAN-CHALLENGE-OCTOBER-2014

Kunst uit de Streek
Lazuur, food community komt met
een nieuw initiatief: “Niet eetbaar
wel voeding”. Vanaf heden is
kunst uit de streek, voeding voor
lichaam, ziel & geest, in de etalages van het kantoorpand van Lazuur te zien. De eerste expositie is
door twee kunstenaars uit Ede en
Wageningen ingericht: Hadewych
Roelofsen met bronzen beelden en
Ruth Eisen met schilderijen. De poetische en vrolijke kunstwerken
zijn tot 26 november 2014 zijn in
de etalages Bevrijdingstraat 28a
Wageningen te bekijken en zijn tevens te koop.
INFO: WWW.HADYKUNST.NL, WWW.RUTHEISEN.
ORG
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mededelingen (vervolg)
Sustainabul Roadshow
Studenten voor Morgen en Green
Oﬃce Wageningen organiseren een
duurzame ‘roadshow’ op donderdag 16 oktober met vanaf 12.15 uur
een Sustainabul Market in Forum
en vanaf 13.15 de roadshow. De
rode draad van deze dag zijn de 5
thema’s van Urgenda (anders wonen, anders van a naar b, anders
eten, anders produceren en anders
energie opwekken) en de rol van
de universiteit hierin.
INFO: HTTP://YOUTU.BE/FKXX1YJNRG4

RSI/KANS spreekuur studenten
Gratis inloop spreekuur voor studenten over RSI/KANS (Klachten
Arm Nek Schouder), bedoeld om
korte vragen m.b.t. klachten, oefeningen, werkhouding et cetera.
Verder wordt er advies gegeven
(bijvoorbeeld rust, sport/bewegen,
pauze software enzovoort) en of
therapie en welke therapie geïndiceerd is. Het gratis inloopspreek-

uur is elke donderdagmiddag van
17-18 uur op de Kolkakkerweg 2 bij
oefentherapeut Mensendieck Karin
Vaessen.
MEER INFORMATIE: WWW.BETERBEWEGEN.NL

waarbij hij ook zijn boek ‘Boeddhisme en betrokkenheid’ gebruikt. In dat boek stelt hij onder
meer dat marxisten veel van het
boeddhisme kunnen leren.
FACEBOOK.COM/FILOSOFIECAFEWAGENINGEN

Hungry for food waste?
Over one third of all food produced
worldwide is wasted along the
food chain. In this series of lectures and excursions we will explore
how this happens and what is
being done against it. Includes lectures from AHOLD and Kromkommer,
dumpster diving, excursion to Food
Bank, tracking your own food waste behavior and much more! It is
possible to make this a capita selecta (3ECTS). Starting 28 October
MORE INFO AT WWW.STICHTINGRUW.NL.

agenda
Zondag 12 oktober 13.00u

MARX EN BOEDDHA, EEN
VREEMDE ONTMOETING?
Filosoﬁecafé Wagenigen geeft in
Loburg een lezing door Jasper
Schaaf over beide richtingen,

Zondag 12 oktober 16.30u

‘Nextdoor’, een hilarisch familiedrama over een ogenschijnlijk succesvol gezin dat verwikkeld is in
een bittere strijd om liefde en erkenning. Deze toneelvoorstellingen
vinden plaats in Theater De Wilde
Wereld.
FACEBOOK.COM/WAGENINGSWERKTHEATER

JAZZ JAMSESSIE
Maandelijkse jazz jamsessies in
Cafe de Zaaier. Elke tweede zondag
van de maand spelen en improviseren vanaf half vijf een grote
groep muzikanten jazz standards,
maar ook funk, bossa, enz.
INFO: JAMSESSIES@JAZZINWAGENINGEN.NL

Woensdag 15 oktober, 16.00u

PUBQUIZ
Pubquiz-leidster Annemarie Zijlmans vraagt deelnemers van PV De
Binding het hemd van het lijf in
Café Onder de Linden aan de Haagsteeg.

Zaterdag 18 oktober, 14.00u

GELDERSE MUSEUMDAG
Museum De Casteelse Poort organiseert op de Gelderse Museumdag
een speciale kinderrondleiding. Tevens is het de startdatum van het
gps-spel Serious Game WO2: WEGWEZEN! De toegang voor museum
en activiteiten is gratis.
MEER INFORMATIE OVER HET MUSEUM VINDT U
OP WWW.CASTEELSEPOORT.NL.

Zondag 19 oktober, 15.30u

BLUESCONCERT

NEXTDOOR

Eenmalig optreden in Nederland
van de bluesgitarist uit New Albany (Ohio, VS) Ray Fuller en zijn
band The Bluesrockers bij Bluesclub XXL in Café XL.

Wagenings Werktheater speelt

INFO: WWW.BLUESCLUB-XXL.COM

Woensdag 15, donderdag 16 en
vrijdag 17 oktober, 30.30u
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Zaterdag 25 oktober, 20.15u

STONER
Junushoﬀ brengt het toneelstuk
Stoner, met o.a. Reinout Bussemaker, in de regie van Ursul de
Geer. De regisseur geeft voorafgaand een lezing over schrijver
John Williams en het succes van
zijn boek.

Nog niet uitgelezen?
Je hoeft niet 14 dagen te wachten op het nieuwe
Resource magazine. Op www.resource-online.nl
gaan we gewoon door met nieuws en discussie.

INFO: WWW.JUNUSHOFF.NL

Studeren
met autisme
Theorie en handvatten
voor professionals in het
hoger onderwijs

1 OP 5 KORTING

Wanneer
4
Dinsdag 16 december 201
Waar
rsfoort
Leerhotel Het Klooster, Ame

ARTFILM: NENA

ART-KORTING MA T/M WO
2 VOOR € 17,50 INCL. DRANKJE

GONE GIRL, FILM VAN DAVID FINCHER

DONDERDAGAVOND
€ 3,– STUDENTENKORTING

T. 030-6575157 | info@medilexonderwijs.nl

Programma en inschrijven
eHO
medilexonderwijs.nl/autism

Abonnement?
Wil je Resource blijven ontvangen als je bent
afgestudeerd, gepensioneerd of niet meer binnen
Wageningen UR werkt? Voor 58 euro krijg je
jaarlijks 21 nummers thuisbezorgd.
Zie resource.wageningenur.nl/nl/colofon.htm
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Snubbed by calendar
I still remember clearly the ﬁrst time I invited some Dutch friends for dinner. As soon as they
heard my invitation, almost everyone took out their phone or diary to check their schedule.
I felt so embarrassed because it seemed that they were not going to accept my invitation.

Dutch people like to put everything into their phone calendars and schedule their life with it.
I found that although many Europeans stick to the time seriously, no one in other countries sticks
to their calendar quite as seriously as the Dutch do. In China, at least in my hometown, it is polite
to accept an invitation to dinner immediately. A common way to turn down an invitation is to
accept it ﬁrst and cancel it later with some good reasons.
These days I fully understand this practice and I myself also use the calendar in my phone quite
often. It makes me feel more organised and my working efﬁciency has increased a lot.
I guess I will introduce this habit to my friends as well as my colleagues when I go back to my
country. Guo Yu, MSc student of Environmental Technology, 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.

5(6SVHUYLFHLQGG

AGENDA
De eerste keer dat ik Nederlandse vrienden uitnodigde voor een etentje
was ik verbaasd dat ze
hun agenda trokken. Het
leek alsof ze eronderuit
wilden komen. Nederlanders organiseren hun leven rond hun agenda,
veel meer dan in andere
landen. Maar inmiddels
zie ik er ook het voordeel
van, het geeft je een georganiseerd gevoel. Misschien ga ik het in China
ook wel introduceren.



