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liefdewerk

>> JITZE + FOLK
Jitze Kopinga, onderzoeker Alterra, team Natuur en Samenleving

‘Teksten waar de moderne jeugd nog
rooie oortjes van krijgt’
Folk, dat is toch mottenballenmuziek? Zeker niet, vindt
Jitze Kopinga. Met zijn band Folkcorn (41 jaar oud!) verpakt
hij historische en vergeten muziek in aantrekkelijke
hedendaagse jasjes. ‘Het spannende is goede arrangementen te maken, zodat het niet lullig klinkt. Het is een ontdekkingstocht. Je vindt steeds weer iets nieuws.’ Luister maar:
RK / Foto: Guy Ackermans
www. folkcorn.nl.
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TROEP
De tropische onderwaterwereld
rond de Antillen is minder idyllisch
dan het lijkt.
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DE GEZONDE KAS
Alle gewasbeschermingsmiddelen
voor de glasteelt in één geïntegreerd systeem.
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ZEEHELD
Student krijgt een onderscheiding voor
zijn rol bij een scheepsramp in Afrika

TREK DE CC DOOR DE WC
Een dezer dagen start de nationale week van de werkstress. In het hele land
wordt stilgestaan bij stress op het werk. Volgens mij is een week veel te kort,
maar langer is wellicht niet mogelijk in verband met de drukte op het werk.
Persoonlijk heb ik mij ooit gek laten maken door mailstress. Een doorlopende
stroom van vragen, meningen en mededelingen. Samen met een paar collega’s
besloten we het aantal cc’s in de mailbox te gaan tellen. Moet je voor de lol eens
doen. In mijn geval bleek bijna veertig procent van alle emails niet aan mij
gericht. Het waren ongevraagde cc’s. Vaak vermoeiende en indekkende pulp.
Die ontdekking resulteerde in de oprichting van Genoeg! het genootschap tegen
onnodige mail. Binnen een maand hadden we al een paar honderd leden.
Uiteindelijk kregen we de cc niet uitgebannen maar werd er wel bewuster
gemaild. Mijn tip om van die cc af te komen is simpel. Vraag de afzender
waarom je een cc hebt gekregen. Een antwoord blijft dan uit en die cc voortaan
ook. Zo maak je van stress iets leuks.
Edwin van Laar

>> Toetjes in Nederland: yoghurt, yoghurt en yoghurt. | p.32
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DLO STERK VERDEELD OVER NIEUWE CAO
• Vakbond teleurgesteld over
loonbod DLO.
• Medewerkers stemmen
mogelijk toch voor.

Vakbondsleden bij DLO zijn sterk
verdeeld over het voorstel voor
een nieuwe cao. De ledenraadpleging is een nek-aan-nekrace van
voor- en tegenstemmers. Leden
kunnen nog tot 31 oktober hun
stem uitbrengen via mail. Daarna
wordt duidelijk of de nieuw arbeidsovereenkomst wordt geaccepteerd.
Tijdens twee bijeenkomsten,
in Wageningen en Lelystad, stem-

den tot dusver 26 leden voor, 26
tegen en onthielden 4 leden zich.
De bonden waarschuwen dat hier
nog wel enkele stemmen van nietleden zitten.
Sinds het aflopen van de vorige
cao in april 2013 is moeizaam
onderhandeld over een nieuw
akkoord. Voorafgaand aan de ledenraadpleging deden de bonden
geen moeite hun teleurstelling over onderhandelingen en voorstel – te verbergen. Zo spraken onderhandelaars spraken over een
‘resultaat’ om te benadrukken dat
geen ‘akkoord’ was bereikt.
MOELIJKE OMSTANDIGHEDEN
Vooral het loonbod is een twist-

punt. Het cao-voorstel voorziet in
twee loonstijgingen van ieder 0,75
procent. Te mager, vindt Rob van
Baalen, onderhandelaar namens
Abvakabo, zeker in vergelijking
met andere sectoren. Hij noemt
hierbij het hbo als voorbeeld,
waar na het ter perse gaan van deze Resource, een loonstijging van
3 procent bekend gemaakt zou
worden. Bovendien vindt hij het
‘stuitend’ dat de organisatie niets
wil doorgeven van een verlaging in
pensioenpremies.
Wageningen UR geeft aan geen
mogelijkheden te zien voor een
ruimer salarisbod. ‘DLO kampt
met moeilijke omstandigheden,’
zegt Tineke Tromp, directeur

Corporate human resources. ‘We
maken zeker een gebaar maar, gezien de beperkte financiële ruimte, kan ik het niet mooier maken.’
Ze denkt dat de vakbonden uiteindelijk realistisch genoeg zijn om
het bod te accepteren.
Op andere thema’s bereikten
DLO en vakbonden wel overeenstemming. Zo legden ze vast
welke rechten en plichten werknemers hebben tijdens werk-naarwerktrajecten. Zulke procedures
worden steeds vaker gebruikt om
de organisatie, die kampt met
terugvallende overheidsfinanciering, beter op de markt aan te
laten sluiten. RR

• Wageningse hoofddocent
haalde rijkste man ter wereld
naar Nederland.

Ruim een jaar is ze bezig geweest
om Bill Gates naar Nederland te
halen. De Wageningse universitair
hoofddocent Gerlinde De Deyn,
voorzitter van de Wageningse Jonge Akademie, wist uiteindelijk de
rijkste man ter wereld te strikken.
‘Met de Jonge Akademie willen we
prominente, inspirerende figuren
naar Wageningen halen en Gates
stond op ons lijstje’, vertelt De
Deyn. De jonge wetenschappers
bleken echter niet de enige. Niet
alleen Wageningen UR zelf had
hem al eens gevraagd, voor de opening van het academisch jaar, ook
anderen hadden pogingen om de
oprichter van Microsoft naar Nederland te halen zien stranden.
Een daarvan was het tv programma College Tour. Dat bracht
De Deyn op het gouden idee:
krachten bundelen. Ze zocht contact met de ploeg van Twan Huijs
waarna in december 2013 een gezamenlijke uitnodiging de deur uit
ging. Daarvoor gebruikte De Deyn
RESOURCE — 30 oktober 2014

Wageningse contacten, want de Bill
& Melinda Gates Foundation is een
belangrijke particuliere financier
van Wagenings onderzoek. Aan het
project N2Africa gaf hij maar liefst
40 miljoen dollar.
De Deyn: ‘Ik heb de hoogste persoon gezocht waar Wageningen contact mee had.’ Dit keer was er tot
haar vreugde al snel een klik: de
combinatie van College Tour met
Wageningse studenten wekte de interesse van het hoofd PR voor Europa en Azië.
Maar nog bleek het een zaak van
de lange adem. De Deyn hield het
contact beleefd warm, zonder te veel
te pushen. ‘De toon werd steeds positiever’, vertelt De Deyn. Waarom
Gates uiteindelijk ‘ja’ heeft gezegd,
blijft gissen. De Deyn: ‘Ik denk dat
hij zijn interne drive wil laten zien
aan jonge mensen. Dat hij op een
positieve wijze wil belichten dat er
wel degelijk iets kan verbeteren in
de wereld.’
Later deze maand is het zover,
Gates maakt dan een uur vrij om in
het tv-programma College Tour geïnterviewd te worden door Twan
Huys en 600 studenten. Liefst 250
daarvan zijn Wageningers. Dankzij
de inspanningen van De Deyn. NM

FOTO: GUY ACKERMANS

HOE BILL GATES IN COLLEGE TOUR
TERECHT KWAM

Dennis en Valerio op de campus

Gewapend met een dikke auto en virtual-realitybrillen maakten
BN-ers Dennis Storm en Valerio Zeno vorige week opnames op
de campus. Het populaire BNN-duo deed een aantal experimenten voor het tv-programma Proefkonijnen. In Proefkonijnen
worden in wezen serieuze wetenschappelijke vragen op een
grappige en toegankelijke manier gesteld. De heren waren in
Wageningen om een ‘bezopen vraag’ te beantwoorden. Wat die
vraag precies was, mogen we nog niet zeggen. Maar we kunnen
wel verklappen dat er een dikke Amerikaanse wagen en virtualrealitybrillen aan te pas kwamen. De programmaserie komt vanaf januari weer op de buis. NM
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GROEN LICHT VOOR PLUS ULTRA
• Grote meerderheid raad voor
bouw Incubator-complex.
• Protesterende ondernemers
beraden zich op stappen.

Er is groen licht voor de bouw van
een Plus Ultra, het incubator-complex op de campus. De Wageningse
gemeenteraad ging gisteravond ak-

koord. Alleen de SP (twee zetels)
was tegen de wijziging van het bestemmingsplan dat het incubatorcomplex mogelijk moet maken.
Het ja-woord was overigens niet helemaal vanzelfsprekend. Ondernemers van het Agro Business Park
(ABP) zijn fel tegen de komst van de
Incubator. De ondernemers vrezen
nog meer leegstand. Zij hekelen bovendien de provinciale subsidie van

maximaal 3,5 miljoen euro waarmee de ontwikkeling op de campus
mogelijk wordt gemaakt. Dat geld
zorgt volgens hen voor oneerlijke
concurrentie.
Als pleister op de wonde werd
daarop unaniem besloten een actieplan op te stellen dat de positie
van het ABP moet versterken. Het
ABP klaagt al jaren over de slechte
bereikbaarheid, het gebrek aan par-

keerruimte en de algehele verpaupering van het bedrijvenpark.
De incubator is hiermee nog
niet in veilig vaarwater. De ondernemers op het ABP kunnen bezwaar maken tegen het bestemmingsplan en naar de rechter stappen. De tijd speelt daarbij in hun
voordeel. Voor het verkrijgen van de
provinciale subsidie moet de bouw
dit jaar nog van start gaan. RK

kort
>> WERKSTRESS

>> CDI

Ook zo’n druk bestaan? Dan ben je misschien wel toe aan een klankmeditatie,
een stoelmassage of gewoon een goed
gesprek. Komende week is het op de
campus allemaal mogelijk tijdens de
Week van de Werkstress. Wageningen UR
haakt met een reeks ‘belevenissen’ in op
deze landelijke actieweek, een initiatief
van minister van Sociale Zaken Lodewijk
Asscher. Vier dagen lang staat werkstress
centraal. Het volledige programma staat
op intranet. Verderop in dit blad besteedt Resource aandacht aan het thema.
Ruim de helft van de werknemers van
Wageningen UR vindt dat ze het te druk
hebben op het werk. Eigen schuld of ligt
het ook aan de baas? RK

Co Verdaas neemt na anderhalf jaar al
weer afscheid van het Centre for Development Innovation (CDI) van Wageningen UR. De oud-politicus kon zijn draai
niet vinden als businessmanager.
Hij kwam in mei 2013 naar Wageningen,
nadat hij een blauwe maandag staatssecretaris van Economische Zaken was geweest. Zijn eerste half jaar als CDI-directeur viel hem zwaar, meldt hij aan het
personeel. De laatste maanden ging hij
met meer energie naar zijn werk, maar
toen kwamen er interessante nevenfuncties in beeld. Zo is hij voorzitter van de
Gelderse adviesraad voor regionale planning en voorzitter van de adviesraad van
afvalverwerker ROVA. AS

Ontspannen in de pauze

Verdaas neemt ontslag

>> TWEEDE ONTSLUITING

Bornsesteeg

Nog voor het einde van volgend jaar
krijgt de campus een tweede ontsluiting.
Het gaat om de bestaande noordelijke
route via de Bornsesteeg en de Kielekampsteeg naar de Mansholtlaan. Deze
route wordt nu al druk gebruikt als sluiproute om de files op de Mansholtlaan te
ontlopen. Voor haar nieuwe functie krijgt
de Bornsesteeg een upgrade. De grootste
verandering is de aanleg van een vrijliggend fietspad voor het drukke fietsverkeer op de route. RK

KEESVANVELUW <<
Lege niches
Jenga, ken je dat spelletje? Je hebt 54 latjes, een halve cm
dik, drie keer zo lang als breed. Daarmee bouw je een toren:
drie latjes onderop, daarbovenop zeventien lagen van drie
latjes elk. Bouw een stevige toren en dan begint het spel.
Telkens mag je er een latje uithalen, net waar je wilt, zonder
de toren om te laten vallen. En, waarachtig, je komt een
heel eind; je kan heel veel latjes weghalen maar op een gegeven moment is het een latje te veel en stort de toren in.
Vervang nu ‘latje’ door ‘niche’ en ‘toren’ door ‘ecosysteem’
en je ziet wat een natuurlijke armoede de Nederlandse
landbouw in feite is: Een agro-ecosysteem boordevol lege
niches. Wanneer ‘stort’ dat in? Specialiseren en opschalen
is lege niches creëren. Onder het dogma van de ‘hoge productiviteit per hectare’ houden we het wankele gevaarte
met veel kunst-en vliegwerk overeind. Vele chemische stoffen en technieken zijn nodig om de ecologische trade offs,
de negatieve effecten van lege niches, tegen te gaan: antibiotica, pesticiden, bodemontsmetting, ontwormingsmiddelen, diepwoelers, mineralenbemesting, hormooninjecties, slow release kunstmest en ga zo maar door.
In de akkerbouw spreken we van vruchtwisseling. We weten dat continuteelt met één gewas niet mogelijk is, maar
in de veehouderij is ‘dierwisseling’ vrij onbekend en is er
continu begrazing met maar één diersoort: koeien. In de
Serengeti savanne of in onze eigen Oostvaardersplassen
zien we een gigantische diversiteit in, op en boven de
grond. Denk maar niet dat daar een molecuultje stikstof
verloren gaat! Nou ja, een paar dan. En de productiviteit
is enorm! De kunst is om dergelijke hoog productieve
ecosystemen als voorbeeld te nemen voor duurzame
agro-ecosystemen. Dat is mijn wetenschap, daar ga ik
voor. Niet aardolie, maar biodiversiteit is de brandstof
van het leven. Duurzaamheid ontwikkelen is lege niches
vullen. Kees van Veluw
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WAGENINGSE MOOC’S IN TREK
• Meer dan twaalfduizend
aanmeldingen voor de
Wageningse Massive Open
Online Courses (MOOC’s).
• De cursussen starten begin
komend jaar.

Twee Wageningse MOOC’s hebben kort na hun introductie al
twaalduizend aanmeldingen opgeleverd. Dat mellde rector magnificus Martin Kropff onlangs tijdens
de bijeenkomsten waar de strategie van Wageningen UR voor de
komende jaren werd besproken.
MOOC’s zijn cursussen, ingericht
op massale deelname, waarbij het
cursusmateriaal wordt verspreid
over het web en de deelnemers
dus niet aan een locatie gebonden
zijn. Die verspreiding kan gaan via
online lessen, film en digitale interactie.
Met ingang van het nieuwe jaar
biedt Wageningen UR twee van

dergelijke digitale vakken aan: een
over voedselzekerheid door Ken
Giller en een over voeding door
Sander Kersten. Op het MOOCplatform edX hebben zich voor de
eerste bijna 9900 belangstellenden aangemeld. De MOOC over
voeding telt inmiddels 3500 geïnteresseerden.
EDX
Annika Rettig en Ulrike Wild,
nauw betrokken bij het online learning traject van Wageningen,
zijn opgetogen over het aantal inschrijvingen. Dagelijks schrijven
zich tientallen mensen in, terwijl
de universiteit nog niets aan promotie heeft gedaan. Rettig: ‘We
hebben de cursussen alleen nog
maar op het MOOC-platform edX
geplaatst. Wanneer er extra aandacht voor komt in nieuwsbrieven
en op social media, dan verwachten we nieuw piek in de inschrijvingen.’
Of de duizenden belangstellen-

den daadwerkelijk de cursus gaan
volgen, valt overigens te betwijfelen. Niet alle mensen die ingeschreven staan, volgen de MOOC
ook actief en nog een kleiner aantal rondt hem ook helemaal af.
Volgens Rettig ligt het gemiddelde
afrondpercentage op 10 procent.
Wild: ‘Dat lijkt weinig, maar het
gaat hier om open cursussen, waar
iedereen zich voor kan inschrijven, en deelnemers zijn op zoek
naar informatie. Dat is lastig te
vergelijken met een studie waarvoor je betaalt en waar je bepaalde
cursussen móet halen.’
Maar zelfs als slechts 10 procent de cursus afrondt, zijn Wild
en Rettig al tevreden. ‘De thema’s
die wij voor onze MOOC’s gekozen
hebben, zijn van enorm belang
voor de hele wereld. Ook als maar
een paar mensen de cursus uiteindelijk afronden, is het een enorme
kans om meer aandacht voor deze
belangrijke thema’s te genereren.’
LvdN

NIEUWE GEZICHTEN

Marian Stuiver (r) en Iris de Winter zijn de komende drie jaar het gezicht van de centrale medezeggenschap. Niet
alleen wordt de leiding van de WUR-council hiermee jeugdiger en meer divers. Ook de raad zelf is flink veranderd. Een
groot aantal van de in mei verkozen leden zat nog niet eerder in de raad. Voorzitter Stuiver werkt als DLO-onderzoeker
bij Alterra. Ze heeft geen ervaring in de medezeggenschap, maar zat wel namens GroenLinks in de Wageningse
gemeenteraad. Ze volgt Cees van Dijk op die afgelopen december na zes jaar afscheid nam. Vicevoorzitter De Winter is
PhD-student bij Resource ecology RR, foto Sven Menschel
RESOURCE — 30 oktober 2014

KORTING GROEN
ONDERWIJS
WORDT TOCH
TERUGGEDRAAID
• Staatssecretaris ledigt ergste
nood bij het groen onderwijs.
• Maar de gewraakte 2
procentsregel is niet van tafel.

De korting van het kabinet op het
groen onderwijs is van tafel, nu
staatssecretaris Dijksma 5 miljoen
euro extra beschikbaar heeft voor
groen onderwijs en de Tweede Kamer naar verwachting 10 miljoen
overhevelt van het onderwijsministerie naar het ministerie van Economische Zaken (EZ). Bovendien
gaat het kabinet een vergelijkend
onderzoek doen naar de bekostiging van het groen onderwijs
(waaronder Wageningen UR) door
EZ en het overige hoger onderwijs
door het onderwijsministerie,
meldt ze in een brief aan de Kamer.
8,5 MILJOEN EURO
Maar daarmee wordt de studentengroei nog niet gecompenseerd,
aldus Tijs Breukink van Wageningen UR. De 2%-regel, waardoor de
bijdrage aan de universiteit met
hooguit 2 procent stijgt of daalt, is
niet van tafel. Breukink heeft uitgerekend dat het terugdraaien van
de kortingen Wageningen UR volgend jaar 3,5 miljoen scheelt. Maar
om de groei van het aantal studenten te financieren, had de Rijksbijdrage voor de universiteit moeten
groeien met 8,5 miljoen euro. ‘Dus
we krijgen nog steeds geen extra
geld om de groei te bekostigen.’
Een Haagse commissie moet eind
dit jaar uitsluitsel geven of zijn
analyse klopt. AS
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MEDEWERKERS KLIKKEN MASSAAL OP PIKANTE VIRUSMAIL
• Meer dan honderd slachtoffers
wilden foto van ‘Emily’ zien.
• ‘Medewerkers en studenten
naïef als het om veiligheid
gaat.’

Medewerkers van Wageningen
gaan soms laconiek om met de veiligheid van hun digitale bestanden. Dat bleek eind september
toen een weinig subtiele virusmail
een ravage veroorzaakte in het Wageningse computerlandschap.
Een flink aantal WUR’ers kreeg
een mail van een onbekend adres.
Hierin schreef een zekere Emily
simpelweg “my new photo ;)” en
sloot een bestand bij. De knipoog
impliceerde dat het mogelijk om
pikant beeldmateriaal ging. Hoewel de computer bij het openen
van het bestand een waarschuwing
gaf, openden ruim honderd gebruikers het toch en activeerden

NA 30
SECONDEN
WAS HET
GEBEURD

daarmee een destructief virus.
Om het te verwijderen moesten specialisten van de IT-afdeling
de computer volledig wissen.
Een illustratief incident, zegt Raoul Vernède, security manager bij
FB-IT. Medewerkers en studenten
van Wageningen UR zijn deels nog
te naïef over digitale veiligheid. Zo
toonde een test van FB-IT eerder dit
jaar aan dat een phishing mail,
waarin gevraagd werd naar het
wachtwoord, een op de vijf medewerkers om de tuin leidde. ‘Daarmee vorm je niet alleen een risico
voor jezelf, maar ook voor collega’s,’
zegt Vernède. Hij wil vooral voorkomen dat privacy- en concurrentiegevoelige informatie op straat belanden.
Komende week organiseert
FB-IT een bewustwordingscampagne voor online veiligheid. Medewerkers en studenten krijgen praktische tips om niet het slachtoffer te
worden van cybercrime. ‘Het gaat

Gefeliciteerd! Een zwaarbevochten medaille?
‘Het was heel spannend, want qua niveau lag
het heel dichtbij elkaar. En bij judo is het zo
dat één fout beslissend is. De eerste wedstrijd won ik net, de halve finale verloor ik
net. Bij het gevecht om de derde plek was het
na 30 seconden gebeurd. Ik had hem vast,
zette de worp in en voelde al: dit gaat hem
worden. Toen gooide ik hem vol op zijn rug:
ippon. Het ging supersnel maar het was overduidelijk. Ik hoorde het publiek juichen en
klappen, want het was een van de mooiste
worpen van de dag.’

Think
before
you click
You are the key to our information
Join the protect it action week from 27 to 31 October!

protectit.wur.nl
Maandag begint de actieweek informatieveiligheidsweek. Het motto: Think
before you click.

hierbij echt om simpele zaken,’ zegt
Vernède. ‘Vergrendel je pc wanneer
je weggaat, denk voor je klikt en laat
niemand meekijken als je je wachtwoord intikt.’ In verschillende ge-

bouwen op de Wageningse campus
zijn openbare workshops. Bovendien kun je naar lezingen, filmvertoningen en online kun je kennis
testen in een serious game. RR

FIGUREITOUT

Kun je Judoën op topniveau, terwijl je studeert?
‘Mijn concurrenten zijn allemaal professionals, die zetten alles op judo. Ik heb twee jaar
geleden besloten dat de studie voorgaat.
Daarom vind ik het extra mooi dat ik ze heb
verslagen. De bronzen medaille voelt voor
mij een beetje als goud.’

Wie? Krijn Schetters (24)
Wat? Student Agrotechnologie en judoka
Waarom? Werd onlangs
derde bij het NK Judo

En wanneer komt de échte gouden medaille?
Omdat ik niet vol voor judo ga, kan ik niet individueel meedoen aan EK’s en WK’s. De
eerstvolgende krachtmeting is in december,
wanneer ik naar naar Haarlem ga voor het
EK voor clubteams. Die bronzen medaille
geeft de burger moed om daar hoge ogen te
gooien.’ LvdN

Bron: Jaarverslag Wageningen UR 2013;

ER&I Illustratie Studio Lakmoes
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LAAGOPGELEIDE WIL SAMEN
GEZONDER WORDEN
• Samen werken aan je
gezondheid werkt beter.
• Onderzoek ‘met biertje in het
buurthuis’.

Mensen met een lage sociaaleconomische status werken het liefst
in groepsverband aan een gezondere levensstijl. Die observatie kan
helpen programma’s voor gezondere voeding en meer beweging
toegankelijker te maken voor
kwetsbare groepen. Dit schrijft
Sandra Bukman, promovendus bij
Humane voeding, in het tijdschrift
BMC Public Health. ‘De sociale controle die bij zo’n groep hoort, zien
mensen als een stok achter de
deur,’ zegt Bukman. Deelnemers

aan gezondheidsprogramma’s zoeken hierbij naar gelijkgestemden:
‘Het liefst bewegen ze met anderen
die dezelfde leeftijd, geslacht en
ongeveer dezelfde klachten hebben.’ Grote verschillen in fitheid
werken demotiverend bijvoorbeeld
tijdens het bewegen.
SLIM
Bukman onderzoekt de verwachtingen van mensen met lagere opleidingen en inkomens omdat overgewicht en diabetes in deze groep relatief vaker voorkomt. Wrang genoeg profiteren zij ook nog eens
minder van programma’s die obesitas, en de gevolgen, bestrijden.
Neem het SLIM-programma. Deze
combinatie van voedingsadvies en
meer bewegen zorgt dat minderen

mensen type 2 diabetes oplopen.
Maar juist de deelnemers met een
lager opleidingsniveau haken relatief vaak voortijdig af.
Bukman zoekt daarom naar mogelijkheden om SLIM te verbeteren:
‘Hoe kunnen we het bijvoorbeeld
beter later aansluiten bij deelnemers? En hoe behouden we ze voor
het programma?’ Ze hield hiervoor
gesprekken met groepen die een
hoge of juist een lage sociaaleconomische status hebben. De discussies gingen over hun leefstijl, welke
triggers zorgen voor verandering
en welke begeleiding helpt hierbij?
Om ervoor te zorgen dat de deelnemers zich op hun gemak voelden,
hield ze de gesprekken in hun
vertrouwde omgeving. Bukman:
‘Dat was soms dus gewoon bij

een biertje in het buurthuis.’
BARRIÈRES
De resultaten moeten hun waarde
nog wel bewijzen in de praktijk. De
promovendus verwerkte haar bevindingen in een nieuwe versie van
SLIM die nog wordt getest in verschillende achterstandswijken.
Het programma voorziet nu in
meer groepsbijeenkomsten, zoals
bijvoorbeeld een rondleiding door
een supermarkt. Een diëtiste geeft
hierbij tips hoe met weinig geld
toch gezond inkopen te doen.
‘We hebben ook geprobeerd andere barrières af te breken,’ zegt
Bukman. ‘We doen het dus niet bij
de universiteit, maar juist bij deelnemers in de buurt.’ Volgend jaar
komen de eerste resultaten. RR

PARADIJSELIJKE CARAÏBEN...

FOTO: ERIK MEESTERS

Kleurrijke koralen, exotische vissen; wat kan de Caraïbische zee
toch mooi zijn. Niet zo vreemd dat
talloze toeristen jaarlijks naar de
ABC-eilanden komen om te dui-
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ken. Om bijvoorbeeld te kijken
naar deze koraalduivels die zwemmen bij Bonaire. Met wat fantasie lijken het buitenaardse vogels.
Pas bij nadere beschouwing zie je

dat niets klopt aan deze foto. Op
de achtergrond zie je geen koraal
maar een roestige metalen pijp die
enigszins is begroeid. Links liggen een drankfles en verfomfaaid

koffiebekertje. Dolfi Debrot, DLOonderzoeker bij Imares, publiceerde onlangs een telling van de hoeveelheid zwerfvuil die je rondom
de Nederlandse Antillen op de zeebodem vindt. Per vierkante kilometer zijn dat zo’n 2700 voorwerpen van menselijke makelij. Meer
dan elders. Het gaat hierbij vooral
om flessen, blikjes en verpakkingsmateriaal, maar ook om autobanden en wc-potten. Vooral de plastics zorgen voor vervuiling, al zijn
de ecologische gevolgen van grotere voorwerpen nog onduidelijk. De
foto zet je echter dubbel op het verkeerde been. Die fraaie koraalduivels horen hier namelijk helemaal
niet thuis maar in de Stille Oceaan.
De exoot ontsnapte waarschijnlijk
uit aquaria in Florida en verspreidt
zich nu razendsnel. ‘Prooien vrezen hem niet en predatoren zien
hem niet als voedsel,’ zegt Debrot.
‘Het is echt een heel groot probleem.’
RR
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DUURZAAM TOERISME HELPT IN
STRIJD TEGEN ARMOEDE
• Evaluatie laat flinke positieve
effecten zien
• Lokale bevolking pikt aardig graantje
mee

Sinds 2003 ondersteunt de Nederlandse
ambassade in Nairobi vier grote Keniase natuurbeschermingsorganisaties. Doel van
die steun is de natuur te beschermen en de
biodiversiteit in stand te houden. Tussen
2007-2012 werd ruim 26 miljoen euro uitgegeven. Twee miljoen daarvan werd geïnvesteerd in toerismeprojecten die moeten
bijdragen aan natuurbehoud door middel
van armoedebestrijding. Arjaan Pellis en
collega’s bij Culturele Geografie en Milieubeleid onderzochten in opdracht van de
ambassade de impact van dat toerisme op
de lokale ontwikkeling.
Die impact is aanzienlijk, zo blijkt. In
het onderzoeksgebied vonden ruim vierhonderd mensen blijvend werk in de toerismesector. Indirect profiteren daar 2000
mensen van mee. Daarnaast werden 2500
studiebeurzen aan (veelal) meisjes uitgedeeld. Van de aangebrachte verbeteringen
aan de infrastructuur, watervoorziening,
veehouderij, veiligheid en gezondheid
profiteerden minstens 100.000 mensen.
Daarnaast profiteert de lokale economie
van de bestedingen van toeristen aan
voedsel en andere diensten.
LODGES
De projecten waarmee dat gebeurde zijn

divers. Van de exploitatie van luxe lodges
voor de (buitenlandse) wildernistoerist
tot het opzetten van kleinschalige manyatta’s (culturele bezoekerscentra) voor
de binnenlandse en culturele bezoeker.
Pellis: ‘Om die manyatta’s zitten tal van
kleine bedrijfjes, zoals vrouwenprojecten
die souvenirs verkopen aan toeristen en
internationale dierentuinen. Die bedrijfjes zijn sterk gekoppeld aan de lokale cultuur en creëren een heel andere ervaring
dan de exclusieve lodges.’
De exploitatie van exclusieve lodges
heeft de afgelopen jaren een grote vlucht
genomen. ‘In een paar jaar tijd zijn er in
heel Kenia naar schatting 250 ondernemingen opgezet die in eigendom zijn of
worden beheerd door lokale gemeenschappen’, zegt Pellis. ‘De high end exclusieve markt voor de buitenlandse toerist lijkt overigens verzadigd te raken. De
nieuwe goudmijn is volgens lokale natuurorganisaties de Keniase middenklasse die steeds meer te besteden heeft.’
Het succes kent overigens ook een
kanttekening. De evaluatie betrof uitsluitend de sociaal-economische effecten
van de onderzochte projecten op het
niveau van de betrokken organisatie.
De sociale impact op microniveau is niet
uitgebreid onderzocht. ‘Bij de ene organisatie komt het geld bijvoorbeeld bij veel
meer mensen terecht dan bij de andere.
Wil je exact weten wat er gebeurt met de
inkomsten uit toerisme, dan zul je langdurig antropologisch onderzoek moeten
doen.’ RK

VISIE <<
‘Ebola verergert door
lokale gebruiken’
Sociale wetenschappers kunnen bijdragen aan de kennis
over hoe ebola zich verspreidt en wat je er tegen kunt
doen. Dat stelt ontwikkelingseconoom Maarten Voors.
Voors deed met een team onderzoek in Sierra Leone,
maar door de ebola-uitbraak moesten de onderzoekers
begin juli het land verlaten. Voors: ‘Door de uitbraak is
er weinig tot geen onderzoek naar het verloop van ebola, terwijl daar grote behoefte aan is. Met informatie
die we binnenkrijgen via internet en telefoon willen we
inzichtelijk maken hoe de ziekte zich verspreidt en hoe
lokale gebruiken moeten veranderen om de epidemie
tot staan te brengen.’
Welke gebruiken zouden bijvoorbeeld moeten
veranderen?
‘Mensen die ziek worden, gaan vaak niet naar het ziekenhuis. Ze gaan terug naar hun familie. Daar worden
ze verzorgd en zo raken ook hun verzorgers besmet,
plus wellicht ook mensen van een gezondheidsdienst.
Iemand die overleden is aan ebola wordt door nabestaanden vaak al onrein gezien, door braken en diarree. Het lijk wordt daarom gewassen. Handdoeken en
kleding gooi je niet weg in zo’n staatarme gemeenschap, dus dat worden bronnen van besmetting. We
kennen een voorbeeld waarbij één ebolageval binnen
enkele dagen nog eens vijftien vrouwelijke slachtoffers
veroorzaakte door dit soort ingesleten gewoontes. Dat
willen we inzichtelijk maken.’
Hoe wil je die inzichten overdragen?
‘Het lukt de overheid in die landen vaak niet deze informatie over te dragen, want de bevolking wantrouwt de
overheid. We willen nu onderzoekteams op poten zetten
om ter plekke uit te zoeken hoe deze barrière doorbroken kan worden. Dat kan natuurlijk niet zomaar, daarvoor moeten we een risicoplan opstellen en aan veiligheidsprotocollen voldoen. Dat is nog niet rond.’ AS

STELLING

‘To increase tourism, people in Friesland need to
build a large object from inexpensive material that
does not serve an obvious purpose,’

In Kenia groeit het aantal luxe lodges dat door lokale gemeenschappen wordt beheerd.

Johannes Kuipers, promoveerde op 10 oktober in
Leeuwarden

30 oktober 2014 — RESOURCE

10 >> wetenschap

SOJA VAN EIGEN BODEM IS KANSRIJK
• Soja is goed te telen in
Nederland.
• Het gewas is het meest
kansrijk als gmo-vrij
nicheproduct.

Bij sojateelt denk je niet gelijk aan
Nederland. Toch hebben zo’n 35
Nederlandse akkerbouwers dit jaar
een areaal met soja ingezaaid. Ze
maakten deel uit van een praktijknetwerk van boeren die de sojateelt op eigen bodem uittesten onder begeleiding van het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO)
van Wageningen UR. Ter ondersteuning doet PPO samen met coöperatie Agrifirm proeven met verschillende sojarassen en bemesting.
De teelt is niet bedoeld om Nederland zelfvoorzienend te maken
op het gebied van veevoer, vertelt
Ruud Timmer van PPO. ‘We kunnen best een aardige productie halen in Nederland en de kwaliteit is
goed, maar we kunnen niet concurreren tegen de bulkproductie uit
Latijns-Amerika.’ Timmer ziet echter wel kansen om de groeiende
markt voor gmo-vrije soja in Europa
te bedienen. ’Meer dan 80 procent
van de soja in de wereld is gmo, wij

gaan voor enkele niches. Zoals biologische veehouders die zelf soja
verbouwen om er zeker van te zijn
dat ze gmo-vrij veevoer hebben. Of
gmo-vrije soja voor menselijke consumptie. Denk daarbij aan sojadrankjes, tofu en vleesvervangers.’
PUZZELEN
Vooralsnog is de verbouw van soja
in Nederland nauwelijks rendabel.
‘We zitten nu op een opbrengst van
3 ton per hectare bij een wereldmarktprijs van zo’n 400 euro per
ton soja. Gmo-vrije soja kan echter

550 euro per ton opleveren. Als we
de opbrengst dan verhogen naar
3,5 a 4 ton per hectare, en dan
loont het.’
Daarom doen PPO en Agrifirm
al vier jaar rassenproeven met soja
op verschillende bodems. Daarbij
moet de sojateelt passen in het
bouwplan van de akkerbouwer en
dat is nog best even puzzelen, zegt
Timmer. ‘We weten dat soja gevoelig is voor Sclerotinia, een bepaalde
schimmelziekte die ook in aardappel en peen kan voorkomen, maar
niet in graan. Je moet graan dus

niet vervangen door soja in je
bouwplan, want dan neemt de
ziektedruk toe.’ Verder vergt de onkruidbestrijding in soja aandacht
en spelen de praktijkonderzoekers
met de datum van zaaien en oogsten.
Afgelopen seizoen werd 100
hectare met soja bebouwd in Nederland. Ter vergelijking: de Nederlandse diervoederindustrie gebruikte vorig jaar 700 duizend ton
soja, waarvoor 780.000 hectare nodig is in landen als Brazilië, becijferde het LEI deze week. AS

VEEL SOORTEN ANTIBIOTICA IN MEST GEVONDEN
• Het Rikilt vindt met nieuwe
methode veel antibioticasoorten in dierlijke mest.
• Gevaar voor de
volksgezondheid is nog
onbekend.

Voor het eerst gebruikte het Rikilt
afgelopen jaar een combinatie van
een massaspectrometer en een
vloeistofchromatograaf om antibiotica aan te tonen in de mest van
kalveren en varkens. Deze hele gevoelige methode toonde maar
liefst 44 verschillende soorten anRESOURCE — 30 oktober 2014

tibiotica aan, meldt het Rikilt in
het tijdschrift Talanta. In 55 procent van de onderzochte varkens
en 75 procent van de kalveren werden residuen van antibiotica aangetroffen. Er werden geen verboden middelen aangetroffen – alle
gevonden antibiotica konden de
veehouders krijgen op recept, zegt
onderzoeksbegeleider Linda Stolker van Rikilt. Bovendien ging het
om lage concentraties – veel lager
dan de toegestane hoeveelheid antibiotica in vlees.
De meting brengt dus geen
overtredingen van de antibioticawetgeving of directe volksgezond-

heidsprobleem aan het licht. Maar
er doemt wel een ander vraagstuk
op: wat betekent deze meting voor
de verspreiding van lage dosis antibiotica in het milieu? Stolker:
‘We wisten niet dat er zoveel residuen van antibiotica in de mest
zouden zitten, want dit is de eerste
keer dat we dit zo meten’. Ook in
het oppervlaktewater zijn eerder
veel verschillende soorten antibiotica in lage concentraties gevonden met deze apparatuur.
Voor duiding van de onderzoeksgegevens verwijst Stolker
door naar antibiotica-expert Dik
Mevius van het Centraal Veterinair

Instituut (CVI) in Lelystad. Die is
niet verrast door de uitkomsten.
‘Als je dieren behandelt met antibiotica, dan moet je dat tegenkomen in de mest. De grote vraag is:
leidt die aanwezigheid van lage
concentraties antibiotica tot meer
resistente bacteriën? We zien nu
de antibioticaresistentie afnemen,
als gevolg van het feit dat het gebruik van antibiotica in de veehouderij is afgenomen. Maar we weten
alleen nog niet wat het langetermijneffect is van lage concentraties antibiotica in het milieu.’ Mevius zoekt financiering voor dit onderzoek. AS
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De afgelopen weken zagen we buiten vallende
bladeren en herfstweer. Online las je over een
student die voor de rechter stond, diversiteitsworkshops die vrouwen naar de top moeten
brengen en een pleister op het kamertekort.
Discussieer mee!

REACTIES OP...

RESOURCE-ONLINE.NL
STRAFBLAD GEBRAST

TOPVROUWEN

EEN EIGEN HUIS

Een van mishandeling verdacht Argo-lid
stond op 10 oktober voor de rechter. De straf,
een voorwaardelijke werkstraf plus kleine schadevergoeding, zorgt voor verdeelde
reacties.

Dit najaar startten enkele diversiteitsworkshops voor de WUR-top. Doel is meer vrouwen
in de wetenschappelijke top te krijgen.

Studentenhuisvester Idealis gaat Nederlandse
studenten huisvesten in leegstaande kamers,
bestemd voor internationals. Het gaat om
kamers in sterflats en aan de Haarweg.

‘Wat een fopstraf,’ zegt JH. ‘Bewust het risico
nemen iemand te vermoorden (want dat doe
je, als je iemand met een loodzware maglite
op het hoofd timmert) en wegkomen met een
boete van 500 euro; echt schandalig.’ Andere
reageerders wijzen op de context. De slachtoffers hadden daarvoor een schilderij gebrast
bij Argo. Bij deze studententraditie krijgen
verenigingen ontvreemde spullen terug na een
tegenprestatie. Sommige reageerders vinden
het echter niet chic met een brasactie door te
gaan nadat je wordt gesnapt. ‘Het zou een
“grapje” zijn,’ zegt Jankdam, ‘wanneer ze
ongemerkt een schilderij stelen. Niet wanneer
ze er in een dronken bui mee vandoor rennen.’
Hij geeft toe dat hij vooroordelen koestert
over de slachtoffers omdat ze lid zijn van
Ceres. Hij hoort vaak negatieve verhalen over
deze verening. Dat zorgt voor irritaties bij
Wakker Vlees. Hij vindt het niet kies te generaliseren op basis van wat anekdotes. ‘Een
ongefundeerde argumentatie.’ Gerritje rondt
de discussie uiteindelijk min of meer af. De
straf is volgens hem zwaarder dan het lijkt.
‘Die [...] boete mag dan als een lachertje klinken. [Het] betekent volgens mij dat op zijn
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG, vroeger:
strafblad) een veroordeling voor mishandeling
prijkt.’ Oftewel, besluit hij cynisch: ‘Veel succes met solliciteren!’

Dat de term diversiteitsworkshop boven een artikel staat dat vervolgens alleen over vrouwen
gaat, verbaast Romy. ‘Hoe zit het dan met allochtone, homoseksuele of lichamelijk beperkte
hoogleraren? Is dat op dit moment wel in verhouding?’ Resource-redacteur Rob Ramaker legt
uit dat de workshop bij het actieplan genderbeleid hoort en dus expliciet mikt op vrouwen. ‘De
mechanismen waarover de workshop gaat zijn
echter wel breder geldig, vandaar dat ik het en
diversiteitsworkshop noem. (Ook om het lelijke
leenwoord gender awareness te vermijden.)’ Het
Wageningse hooglerarenkorps is nu vooral
autochtoon Nederlands, al zei collegevoorzitter
Louise Fresco in een interview dat dit jaar een
allochtone hoogleraar wordt aangesteld. Deze
discussie over diversiteit schiet Autochtoon
helemaal in het verkeerde keelgat: ‘Tijdje
gewacht met reageren in de hoop dat er iemand
zou reageren die dit volkomen discriminatoire
beleid net zo belachelijk vindt als ik.’ Aangezien
de stoom hem al uit de oren komt vanwege een
workshop is het maar goed voor zijn bloeddruk
dat Wageningen UR geen quota of positieve discriminatie kent. Enfin, Autochtoon vraagt zich
tot besluit af wanneer de autochtone, wel capabele medewerkers eens van zich laten horen.
‘Waarschijnlijk bang dat onder Fresco’s ingezette beleid ter bevordering van discriminatie zijn
baan dan meteen aan een ongeschikt “zielig”
figuur gegeven wordt.’ Na deze reactie meldt
zich overigens helemaal niemand meer.

Het bericht zorgt bij Jankdam voor een ahaerlebnis. ‘Dit verklaart [...] waarom studenten zo
verbaasd waren dat er veel kamers leegstonden
op verschillende gangen, terwijl tegelijkertijd
andere studenten klaagden dat ze geen kamer
bij Idealis konden krijgen.’ Hij vindt het rijkelijk
laat dat Idealis hier in oktober mee komt. Op
grond van de aanmeldingen deze zomer hadden
ze de kamers ook al ter beschikking kunnen stellen. ‘Sterker nog, waarom hebben ze dit voorgaande jaren dan niet toegepast?’ SFO lid
begrijpt de verontwaardiging wel, maar geeft
aan dat het allemaal iets ingewikkelder ligt. ‘Als
relatieve insider kan ik je vertellen dat het niet
zo gemakkelijk ligt, bijvoorbeeld vanwege contracten tussen WUR en Idealis, en huurrecht in
het algemeen.’ Bovendien komen niet alle studenten die zich opgeven daadwerkelijk opdagen
in september. Daarom, zo besluit hij: ‘Wees blij
dat het nu wel kan!’
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(te) Druk op
het werk
We hebben het allemaal wel eens
druk. We slapen een nachtje slecht
of helemaal niet. Stress hoort er bij.
Niet zeuren. Tot het elastiek knapt
en het te laat is. Waar ligt dat aan?
Is de werkplek wel gezond of ligt het
aan onszelf?
tekst: Roelof Kleis / illustratie: Ratch
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B

ij stress denk je aan druk en spanning. Aan
lichamelijk ongemak, slaapproblemen, piekeren en somberheid. Maar dat is ongezonde
stress. Gezonde stress is juist goed. Stress
maakt je alert. Stress is een normale fysiologische reactie in het lichaam, legt bedrijfsmaatschappelijk werker Cor Meurs uit. ‘Ik gebruik altijd het
voorbeeld van een beer op de weg. Daar reageert ons
lichaam op met een vecht- of vluchtreactie. Er komt adrenaline vrij, de hartslag gaat omhoog, de spieren spannen
zich. Is het gevaar weg, dan volgt herstel. Maar als er
steeds nieuwe beren op de weg komen, hebben we het
over ongezonde stress. Het lichaam herstelt niet meer.’
De beer op de campus heet werk. Of beter: het teveel
aan werk en de stress die dat oplevert. De komende week
staan de middagpauzes op de campus in het teken van
werkstress. Herken de druppel, is volgens organisator
Wies Leer (hoofd human-resourcesmanagement van
AFSG) heel toepasselijk het motto van de landelijke
werkstressweek. ‘Signalen worden vaak te lang genegeerd.
Dat is ook een beetje de cultuur. De Week van de
Werkstress wil dat taboe doorbreken.’
Werkstress is een reëel gegeven, blijkt uit het net vrijgekomen jaarverslag van het Bedrijfsmaatschappelijk Werk
(BMW). Het afgelopen jaar was 8,5 procent van de medewerkers cliënt bij het BMW. Dat zijn 492 personen. Ruim
een procentpunt meer dan het jaar ervoor. Die stijgende
trend duurt al een jaar of zes. Werkstress en overspannenheid is de voornaamste klacht. Een op de drie cliënten
komt met dat probleem bij het BMW. Het topje van een
ijsberg, want werkstress komt veel meer voor. De helft van
de medewerkers geeft in de jaarlijkse Medewerkersmonitor aan dat de werkdruk te hoog is.
De helft van ons heeft het te dus te druk. ‘Reden om
werkstress dus serieus te nemen’, vindt Leer. ‘Maar eigenlijk zou je meer willen weten dan dit ene antwoord. Is het
structureel? Sommige mensen houden van deadlines, van
uitdaging. Soms is zo’n project de leukste tijd geweest en
ben je supertrots op het resultaat.’
DISBALANS
Het komt ook door de tijd waarin wij leven, zegt BMW’er
Meurs. ‘Iedereen is druk. Het lijkt wel of je druk moet zijn
om er bij te horen. Daarmee wil ik werkdruk niet bagatelliseren, maar zelf geloof ik niet dat het de belangrijkste
oorzaak is van stress. Van werken word je niet ziek. Niet
het werk zelf, maar de dingen daar omheen zorgen voor
stress. Mensen zitten niet op de juiste plek, ze ervaren
druk omdat ze declarabel moeten zijn, ze missen de
mogelijkheid om zelf hun werk te regelen. Stress is een
disbalans tussen draagkracht en draaglast. Maar het verminderen van de workload alleen is niet voldoende om
stress weg te nemen.’
De oplossing voor werkstress ligt volgens Meurs in de
eerste plaats bij jezelf. ‘Bij de vraag wat de organisatie
moet doen tegen werkdruk, moet ik altijd een beetje gniffelen. Neem zelf de verantwoordelijkheid. Maak keuzes
als het echt teveel wordt. We zijn allemaal hartstikke
gemotiveerd en gedreven en gaan maar door.’
‘Wat wij doen is cliënten bewust maken van hun eigen
stress-signalen’, licht Meurs de aanpak van BMW toe.

‘Daarnaast laten we ze hun eigen stressrisico’s in kaart
brengen. In feite houden we ze een spiegel voor. Vervolgens moedigen we ze aan om uit de ratrace te stappen en
maatregelen te nemen. Dat kunnen vier dingen zijn: je
gaat zelf veranderen, je verandert de situatie, je accepteert
de situatie of je gaat weg. Maar dat wil niet zeggen dat je er
alleen voor staat. Hrm, collega’s en leidinggevenden kunnen je helpen.’
ZINVOL WERK
Werk- en gezondheidsdeskundige Lenneke Vaandrager
(Gezondheid en Maatschappij) stelt het concept van de
gezonde werkplek centraal. Zij benadert het omgaan met
werkstress vanuit de leer van de salutogenese, die zich
niet richt op wat ons ziek maakt, maar juist op wat ons
gezond maakt. ‘De gezonde werkplek is een plek die uitdaagt om het werk zo te doen dat je zelf het gevoel hebt dat
je het op de goede manier kunt uitvoeren. Werk doen dat
zo goed mogelijk bij je past. Productief zijn op een manier
die voor jou betekenis heeft en die je lang vol kunt houden. Steun van leidinggevenden en collega’s is daarbij
belangrijk. En af en toe afstand nemen. Kijk goed naar
jezelf en betrek daar ook je omgeving bij. Hoe is je relatie
met je leidinggevende en je collega’s? Het management
moet zich daarnaast afvragen of zij de mensen voldoende
inspireert, teamwork aanmoedigt en of medewerkers zich
voldoende kunnen ontwikkelen.’
Is Wageningen UR zo’n gezonde werkplek? ‘Op een
aantal vlakken wel’, vindt Vaandrager. ‘We kunnen redelijk ons werk naar eigen inzicht invullen. Wetenschappers
gaan voor de inhoud. De zingeving is heel erg aanwezig.
Maar tegelijk is de bureaucratie enorm en slokken de
administratieve systemen veel tijd en energie op. Neem
zo’n systeem als MyTravel. Het is toch zonde dat daar veel
tijd aan verloren gaat. Het is allemaal gebaseerd op controle-denken, op wantrouwen in plaats van vertrouwen.’

Ook Meurs is op dit punt kritisch. ‘Voordat je iets de
organisatie in gooit, moet je je afvragen wat dat voor de
workload en de stress betekent. Neem de cc-cultuur of alle
info die je tegenwoordig aan het management moet aanleveren. Als het vertrouwen toeneemt in een organisatie,
neemt ook de snelheid en dus de productie toe. Maar als
mensen elkaar niet vertrouwen, stijgt de stress.’
30 oktober 2014 — RESOURCE
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Positieve energie
Anderhalf jaar geleden stopte Jeroen Postma met zijn
master International Land- and Watermanagement. Nu is
hij coach en druk bezig zijn Aquarius Earth Centre vorm te
geven. Een plek voor meditatie, yoga en coaching. Tijdens
de Week van de Werkstress geeft hij een workshop Positieve Energie.

‘De workshop is gebaseerd op bestaande cursussen.
Het gaat als volgt. Ik vraag je om het probleem waar je mee
zit als het ware in je hand te nemen en te accepteren. Je
vindt bijvoorbeeld dat je te hard moet werken. Heet het
probleem letterlijk welkom en spreek dat uit. Stel het vervolgens vragen. Waarom bijvoorbeeld werk ik zo hard?
In feite hou ik je een spiegel voor. Het bewuste probleem in je handen roept onbewust een antwoord op. Achter het probleem schuilt vaak een onbewust gevoel. Door
het probleem te accepteren, kom je er achter waarom dat
gevoel er is en waar het vandaan komt. Vervolgens laat je
het los. Dat klinkt simpel, maar het werkt. Door het te
accepteren en los te laten, verdwijnt de spanning en de
druk en ontstaat er ruimte om actie te ondernemen. Bijvoorbeeld naar je baas stappen en de werkdruk bespreekbaar te maken.’
Buiten de Week van de Werkstress geeft Postma zijn workshop
ook elke maandagavond om 20.00 uur in de Leeuwenborch.

‘Je wordt nooit meer
helemaal de oude’
‘Het moment dat er iets knapte, was in een vergadering.
Plotseling barstte ik in huilen uit. Het enige wat er nog uit
kwam, was dat mijn tuin er niet uit zag. Tuinieren is mijn
grote hobby en daar had ik geen tijd meer voor. Eerst
dacht ik nog: even naar buiten en dan is het wel weer over.
Ik werd een week naar huis gestuurd. Maar toen begon het
pas. Ik zat thuis als een zombie op de bank. Tot niets in
staat, heel veel huilen.
Ik was hoofd van de afdeling toen het gebeurde. We
zaten in een reorganisatie en ik nam tijdelijk taken over
van mijn leidinggevende die vertrok. Thuis was ik bovendien een zware studie begonnen. Ja, een klassiek geval.
Voor mijn collega’s kwam het als een donderslag bij heldere hemel. Ik kon het kennelijk goed verbergen.
De reactie van de omgeving, vrienden en familie, vond
ik vervelend. Ach, je bent een beetje overspannen. Over
twee weken ben je weer aan het werk. Daar werd ik panisch
van. Het onbegrip. Bij de gedachte aan werk stond het
zweet me in de handen. Het was een heel heftige periode.
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Mijn zelfvertrouwen was ik totaal kwijt. Ik durfde zelfs
geen plein over te steken. Bang voor al die mensen om me
heen.
De voornaamste oorzaak van mijn burn-out was dat ik
een te groot verantwoordelijkheidsgevoel heb en vanuit
dat gevoel overal bij betrokken wilde zijn. Ik heb twee
goede coaches gehad en heel veel gesprekken gevoerd. Dat
ging behoorlijk diep. Over hoe je in elkaar steekt. Dingen
uit het verleden kwamen ook aan de orde.
In totaal heb ik een half jaar thuis gezeten. Daarna
heeft het nog drie maanden geduurd om het werken langzaam weer op te bouwen. Maar je komt er nooit meer helemaal van af. In die zin is burn-out een chronische ziekte. Je
wordt nooit meer helemaal de oude. Ik moet op mijn tellen
passen. Ik rust meer, ga bijtijds naar bed en neem in de
weekeinden minder hooi op mijn vork. En als ik bepaald
gedrag vertoon, maakt mijn partner wel een opmerking.’
(Uit oogpunt van privacy is dit relaas anoniem)

achtergrond << 15

WILLEM’S
TOP

5

Zijn cv is indrukwekkend, hij leidt een van de grootste leerstoelgroepen van
Wageningen en heeft zo’n vijftig promovendi rondlopen. Een werkweek voor
Willem de Vos (Microbiologie) telt al gauw 60 tot 70 uur. Toch is werkstress
hem vreemd. Hoe doet-ie dat? ‘Wat management betreft: omring je met mensen
die beter zijn dan jij’, lacht hij.’ Weinig slapen scheelt ook. De Vos heeft aan
5 à 6 uur per nacht voldoende. En snel praten. De Vos spreekt alsof de tijd hem
op de hielen zit. Maar de kern van zijn aanpak is focussen en efficiënt werken.

1
2
3
4
5

‘Focus is een goede planning. Als je goed plant, ben je sneller klaar.
Dat zeg ik ook altijd tegen aio’s. Met 40 uur in de week, kun je in vier jaar
klaar zijn. Als je niet goed plant, kost het je 60 uur.’

‘Focus betekent ook een goede voorbereiding. Je moet goed nadenken
welke richting je uit wilt. Als zich iets nieuws aandient, moet je je afvragen
of het past in jouw lijn. Als alle pijltjes in dezelfde richting gaan, creëer je
synergie. Het is veel moeilijker om ballen in de lucht te houden die niets
met elkaar te maken hebben.’

‘Focus is timemanagement. Je moet je tijd goed gebruiken. Amerikaanse
wetenschappers maken lange dagen. Maar ze gebruiken veel van die tijd
om koffie te drinken en te leuteren. Telefoontjes van mensen die iets van
me willen waar ik niks mee kan, kap ik af. Dat kan soms best bot overkomen,
maar het scheelt tijd.’

‘Denk aan de 80/20-regel. Tachtig procent van je energie gaat naar
twintig procent van je problemen. De meeste tijd en energie gaat op
aan de verkeerde dingen, aan gezeur. Als je dat nu eens omdraait:
zo veel mogelijk doen in zo min mogelijk tijd.’

‘Stel jezelf deadlines. Perfectie is een asymptoot. Daarmee bedoel
ik dat je nooit klaar bent. Dat geldt zeker voor wetenschappers.
Het werk is nooit af. Het gaat erom dat je weet wanneer iets goed
genoeg is. Stel jezelf daarom deadlines.’
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De Gezonde Kas

Vier jaar onderzoek van Wageningen UR met dertig Duitse en Nederlandse partners
in een Europees Interreg-project leverde ‘De Gezonde Kas’ op; een omvangrijk
gewasbeschermingssysteem dat de tuinder vroegtijdig attendeert op ziekten en plagen,
en hem adviseert over het nemen van gerichte maatregelen.
tekst: Albert Sikkema / illustratie: Martijn Boudestein

1 MEETAPPARATUUR
KLIMAATSENSOREN
Verspreid over de kas meten
draadloze sensoren continu
temperatuur en vochtigheid,
zowel in de lucht als in het
bodemsubstraat. Veel vocht
duidt op een te hoge watergift
en op een grotere kans op
ziekten. De temperatuur kan de
ziekteontwikkeling ook
beïnvloeden.

CAMERA’S
Camera’s schuiven door de
hele kas en scannen de planten
op stress of beginnende
ziekten en plagen, nog voor
ziektesymptomen met het oog
zichtbaar zijn.

SPORENCOLLECTOR
De sporencollector detecteert
ziektekiemen in de lucht. Het is
een soort stofzuigertje dat in
een zeefje schimmelsporen
vangt, die vervolgens geïdentificeerd kunnen worden.

WATERTEST
Monsters van het
irrigatiewater worden
met de Watersieve
geanalyseerd, een
apparaat dat micro-organismen detecteert en telt.

2 SPECIFIEKE
TESTS

Als er afwijkende waarden
zijn gemeten, kunnen
verdachte planten gericht
onderzocht worden met
specifieke tests.
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CHLOROFYL-FLUORESCENTIECAMERA
De chlorofyl-fluorescentiecamera meet de fotosynthese en
kan daarmee nagaan of het
blad en bladsteel stress
ondervinden en mogelijk zijn
aangetast.

Watersieve

MULTISPECTRALE
BEELDSENSOR
De multispectrale beeldsensor
gaat aan de hand van
lichtspectra de gezondheid
van bladeren en bladsteel na.

De DNA-test kan van het
Wageningse bedrijf Nsure
stelt binnen 24 uur vast of
een tomatenplant ziek is.
De Luminex-test herkent
met antistoﬀen allerlei
soorten virussen en bacterien, of met DNA-merkers alle
gewasbelagers.
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3 DASHBOARD

Het beeldscherm toont
meldingen van ziekten en
plagen voor de teler volgens
de stoplicht-codering:
groen betekent ‘geen risico’,
oranje is ‘opletten’ en
rood betekent ‘ingrijpen’.

Op het dashboard komen
alle data vanuit de
metingen binnen, en
worden via onderliggende
beslissingsondersteunende
software omgezet in
adviezen.

4 INGRIJPEN
BIOLOGISCHE BESTRIJDING
Per gewas kunnen specifieke natuurlijke vijanden van plaaginsecten een insectenplaag bestrijden.
Met de inzet van endondofyten - schimmels en bacteriën die de
plant versterken - is het eﬀect van de plaaginsecten te verhogen.
Waarschijnlijk zorgen de endofyten ervoor dat de predatoren de
plaaginsecten lekkerder vinden dan de plant zelf.
Sluipwesp

Endofyten

GERICHT SPUITEN
Als maatregelen en biologische bescsherming niet afdoende zijn,
kunnen er chemische middelen ingezet worden. Die worden bij
voorkeur toegediend via een gewasafhankelijk spuitsysteem: een
spuit die alleen middelen spuit als de sensor plantendelen ziet.
Nog beter is de precisiespuit: die bespuit alleen plantendelen
waarin stress is waargenomen.
De Gezonde Kas is een initiatief van Wageningen UR en de
Landwirtshaftkammer Nordrhein-Westfalen. Het project
duurde 4 jaar en kostte 10 miljoen euro. Meer informatie:
www.gezondekas.eu
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Met bananen
battelen in
Boston
Een groepje Wageningse studenten bedacht een wapen tegen de
ziekte die bananenplanten wereldwijd bedreigt. In Boston gaan ze
daarmee de strijd aan met biotechnologiestudenten van uit hele
wereld.
tekst: Rob Ramaker / foto: Sven Menschel

E

lke avond, vlak voor elven, loeit een sirene door
het scheikundegebouw. Sluitingstijd. Het is een
geluid dat Wen Wu, vijfdejaars Biotechnologie,
de laatste weken regelmatig hoort. Met een
team studenten sleutelt ze hier onafgebroken
aan een bacterie. De biotechnologen willen het
organisme veranderen in een wapen tegen de Panamaziekte die wereldwijd bananenplanten bedreigt.
Het project is bedoeld als inzending voor iGem, een
studentencompetitie in ‘synthetische’ biologie. Vanaf 30
oktober strijden de Wageningse studenten in Boston
tegen zo’n 250 studententeams uit de hele wereld. Synthetische biologie is een discipline waarbij erfelijk materiaal
ingrijpend wordt veranderd, zodat organismen exact doen
wat van ze wordt verwacht. De organisatie achter iGem wil
dat proces bovendien beter structureren: inzendingen
moeten worden opgebouwd uit zogenaamde bricks,
modules die je net als Lego op telkens nieuwe manieren
kunt combineren.

30augustus
oktober 2014
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PANAMAZIEKTE
De inzending van het Wageningse team heet BananaGuard. Het is bedoeld als een bacterieel wapen tegen de
gevreesde Panamaziekte, veroorzaakt door de schimmel
Fusarium oxysporum. Wereldwijd geldt Panamaziekte als
een van de grootste bedreigingen in de fruitteelt. In de
jaren vijftig van de vorige eeuw betekende de Panamaziekte het einde van de toen dominante bananenvariëteit
Gros Michel. Kwekers stapten daarop over naar de resistente variëteit Cavendish. Maar sinds de jaren negentig
wordt dit type eveneens belaagd, dit keer door een nieuwe
Fusarium-variant. De ziekte brengt niet alleen de beschikbaarheid van een van de populairste fruitsoorten in
gevaar, ook de economische basis van een aantal ontwik-

achtergrond << 19

kelingslanden wordt erdoor bedreigd.
Het wapen dat de Wageningse studenten inzetten met
BananaGuard is een aangepaste bodembacterie. Die
gedraagt zich normaal totdat hij Fusarium opmerkt. Dan
wordt het nieuwe systeem actief en valt de bacterie de
schimmel aan. Het complexe project kent verschillende
onderdelen. Zo moet de bacterie de schimmel eerst zien
te vinden. Daarvoor lieten de deelnemers zich inspireren
door bodembacteriën die immuun zijn voor Fusarium.
Deze blijken een sensor te bezitten die reageert op fusaarzuur; Een unieke stof die de schimmel afgeeft om plantenwortels binnen te dringen.
Wanneer de schimmel is opgemerkt, schakelt de sensor enkele genen aan. Deze maken vier soorten schimmelgif. Wu liet zien dat Fusarium zo inderdaad wordt geremd.
Ze kweekte hiervoor schimmels op een petrischaal met én
zonder BananaGuard. Ze wacht nog op resultaten van
proeven in de kas. Hier kregen bananenplanten daadwerkelijk bacteriën op hun wortels.
GENETISCHE MODIFICATIE
In de kas waar Wu haar proeven doet, wordt duidelijk
waarom BananaGuard meer is dan een academische vingeroefening. Bezoekers mogen deze ruimtes alleen binnen in een witte jas met hoge wegwerplaarzen. Hier staan
bananenplanten, verschillende rassen en soorten, klein
en groot, opgesteld in keurige rijen.

‘Vanaf het moment dat ik van
iGem hoorde, wilde ik mee doen.
Het is fun science om zelf iets
op te zetten.’
Ogenschijnlijk een vredig tafereel, maar Fernando Garcia Bastida, promovendus bij Bio interacties en plantgezondheid, helpt bezoekers uit de droom. Wanneer je goed
kijkt, zie je vergeelde bladeren, zilveren en soms zelfs opengebarsten stengels die laten zien dat alle planten besmet
zijn met Fusarium en veelal spoedig dood gaan.
Bastida, die promoveert bij bananenonderzoeker Gert
Kema, test in de kas wilde zustersoorten op resistentie.
Maar zelfs wanneer hij de genen vindt die verantwoordelijk
zijn voor de resistentie, wordt het moeilijk om ze in de
gewenste rassen te krijgen. Bananenbomen planten zich
namelijk niet voort via bestuiving, maar door middel van
klonen. Het conventioneel ‘inkruisen’ van de gewenste
eigenschap is dus onmogelijk. Een aanpassing in het lab
valt echter onder genetische modificatie en het is de vraag
of de samenleving zo’n oplossing accepteert.
Een voordeel van BananaGuard, zeggen de studenten, is
dat het geen genetische veranderingen aanbrengt in voedselgewassen. Al wordt het ook lastig om de maatschappij te
overtuigen om genetisch veranderde bacteriën vrij te laten
in de natuur. Om de twijfels zo veel mogelijk weg te nemen

krijgt BananaGuard twee soorten beveiliging. De eerste is
een kill switch, die zorgt dat de bacterie zelfmoord pleegt
nadat hij actief is geweest. Ten tweede bevat de bacterie een
noodstop tegen het ‘uitdelen’ van zijn anti-schimmelgenen. Zodra BananaGuard probeert genen te delen met
andere bacteriën, vergiftigt hij zichzelf en de ontvanger.
DEADLINE
Voor studenten is deelnemen aan iGem anders dan een
reguliere stage of thesis, zegt begeleider Nico Claassens. Ze
stappen niet in een lopend project maar bedenken een
eigen idee. Hiervoor doen ze zelf het vooronderzoek. Verder
zoeken de deelnemers sponsoren, organiseren publieksevenementen en werken samen met onderzoekers van
andere groepen.
Juist die brede verantwoordelijkheid trekt volgens
Claassens toegewijde, ambitieuze studenten. Sinds juni
werken zeven studenten fulltime in een practicumruimte
op de Dreijen. Veel andere studenten leveren daarnaast
ondersteunende diensten. Voor de meeste deelnemers was
er dit jaar geen zomervakantie, en nu deadline nadert moet
ook vrije avonden en weekenden er steeds vaker aan geloven. ‘Mijn sociaal leven staat compleet stil,’ zegt teamcaptain Wu. Ze twijfelt echter geen moment of het de moeite
waard is: ‘Vanaf het moment dat ik van iGem hoorde, wilde
ik mee doen. Het is fun science om zelf iets op te zetten.’
Naarmate de deadline van 18 oktober dichterbij komt,
wordt de stress voelbaar. Ze wisten van tevoren dat hun idee
te ambitieus was om echt af te krijgen; het voltooien van de
losse onderdelen zou al een hele prestatie zijn. De laatste
nacht werken ze tot zes uur ‘s ochtends in een studentenkeuken aan de Haarweg. Dan verdwijnt de Edit-knop en
gaat hun webpagina op slot. Uiteindelijk hebben ze hun
sensor, schimmelgiffen en kill switch grotendeels af en
beschreven.
‘Het is geen 100 procent’, zegt Wu. ‘Maar we zijn behoorlijk tevreden.’ In het weekend na de deadline heeft ze rustig
door overzichtspagina’s van andere teams gebladerd. Het
maakt haar optimistisch: ‘In onze track, voeding, zitten we
wel bij de top, maar je kunt niet alle 250 pagina’s bekijken.’
Ze heeft zin om eindelijk naar Boston te gaan, maar voelt
zich ook nerveus. Nu gaat eindelijk blijken hoe ze het hebben gedaan. ‘En ik wil graag winnen.’

Meer weten over Banana Guard:
http://2014.igem.org/Team:Wageningen_UR

Wil je weten hoe het iGem team
heeft gepresteerd in Boston?
Volg hun verrichtingen op onze website

Resource-online.nl
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REACTIES OP HET STRATEGISCH PLAN

‘NU ZIJN CONCRETE
STAPPEN NODIG’
‘One Wageningen’, onder dat credo hield de raad van bestuur in
oktober een tournee door de verschillende afdelingen van Wageningen
UR. De drie bestuurders presenteerden de ruwe contouren van het
nieuwe strategisch plan en gingen daarover met de medewerkers in
discussie. Wageningen moet nog meer als een eenheid gaan opereren,
stelde Fresco c.s. Hoe waren de reacties?
tekst: redactie Resource / foto: Bart de Gouw / cartoons: Michiel van de Pol

Theo Vogelzang

Ivo Laros

Lijbert Brussaard

Ruth Bouwstra

Onderzoeker Economie en Beleid bij
SSG
‘Mijn reactie is een beetje dubbel.
Enerzijds kwam het bestuur met een
goed verhaal: uiteraard is het goed
om te proberen iedereen binnen Wageningen UR op één lijn te krijgen.
Anderzijds vond ik de reacties op de vragen wat defensief
en hier en daar oppervlakkig. Daarnaast heb ik als oudgediende al verschillende strategische plannen zien passeren, waarbij ik constateer dat je er op de werkvloer niet altijd veel van merkt. Misschien wordt dat nu anders. Toch is
mijn eindoordeel positief. Het is goed dat het bestuur hier
naartoe gekomen is om met ons over de toekomst van de
organisatie te praten. Wat dat betreft merk je dat er een
nieuwe wind door de bestuurskamers waait.’

Hoogleraar Bodembiologie en
Biologische Bodemkwaliteit
‘Het idee van One Wageningen
spreekt me wel aan. Toch zie je in de
praktijk dat heel veel incentives juist
niet op samenwerking zijn gericht,
maar op individuele excellentie. Dat
is op zichzelf niet bevorderlijk voor de samenwerking. Er
zou eens goed naar die incentive-structuur gekeken moeten worden. Dus: hoe zetten we onze gelden zo in dat samenwerking ook wordt beloond?’
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Assistent onderzoeker Moleculaire
Ecologie, Alterra
‘Meer samenwerking is mooi gezegd, maar ik zie bij ESG de trend de
laatste jaren juist de andere kant op
gaan. Pogingen om het departement
Omgevingswetenschappen en Alterra bij elkaar te brengen, hebben tot nu toe weinig opgeleverd. In een visitatie een paar jaar geleden werd dat ook expliciet genoemd. Een ander voorbeeld. Als analist heb ik
via de projectenwerkplaats van de WUR ooit geprobeerd
om tijdelijke werkzaamheden bij een andere groep te
doen. Dat liep uiteindelijk spaak omdat het goedkoper
was een externe uitzendkracht in te huren. Op de ene plek
zit iemand bij wijze van spreken niks te doen, en op een
andere plek wordt een uitzendkracht ingehuurd.’

Onderzoeker bij het CVI
‘Als je visie ‘One Wageningen’ is, als
dat hét stipje aan de horizon is waar
je de komende jaren naartoe wilt
werken, dan zijn concrete stappen
nodig om één organisatie te vormen.
Hoe ga je muren tussen onderzoeksgroepen, instituten en universiteit afbreken? Ik denk met
mensen die brugfuncties vervullen, mensen die werken
bij ‘Wageningen’ in plaats van binnen science groups,
universiteit of DLO. Dus niet praten over cultuurverande-
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Medewerkers van AVSG luisteren in Impuls naar de plannen van de RvB.

ring, maar actief zoeken naar mensen die de verbindingen kunnen leggen en die One Wageningen vertalen naar
het dagelijkse werk. Een mooi gezamenlijk thema vind ik
‘one health’: een verbindend thema voor alle kenniseenheden.’

Marleen Kamperman

Universitair docent bij Fysische
chemie en kolloïdkunde
‘Ik kwam naar de strategiebijeenkomst om te luisteren naar hetgeen
werd gezegd over het belang van fundamenteel onderzoek. Ook vanuit
het publiek kwamen daarover vragen. Louise Fresco beaamde dat het de kerntaak is van de
universiteit om ‘excellent fundamenteel onderzoek’ uit te
voeren. Tegelijkertijd werd tijdens de bijeenkomst sterk
de nadruk gelegd op een betere synergie tussen universiteit en DLO. Hoe je die twee aspecten met elkaar rijmt, is
me niet duidelijk geworden.’

Gerard Nieuwenhuis

Concernstaf/informatiebeleid
‘One Wageningen als paraplu waar
de onafhankelijke instituten onder
vallen, dat spreekt me wel aan. De
naam DLO mag van mij verdwijnen.
De term heeft geen betekenis meer
voor de mensen die hier nu werken.
Maar ik wil wel waarschuwen dat het opheffen bedreigend

kan zijn. Merknamen met bekendheid, zoals Alterra,
moeten blijven bestaan. In branding moet je nooit goede
dingen weggooien.’

Adrie Vermunt

Programmaleider wettelijke
onderzoekstaken voedselveiligheid
bij Rikilt
‘Het verhaal over One Wageningen
vond ik inspirerend. We moeten met
zijn allen werken aan de onderlinge
samenwerking want die kan op allerlei
punten beter. Door elkaars expertise te gebruiken, kunnen
we Wageningen UR beter profileren naar opdrachtgevers.
Dit is ook goed voor de werknemers omdat ze meer
mogelijkheden krijgen hun kennis te delen. Het wordt
gewaardeerd dat de raad van bestuur alle organisatiedelen
en medewerkers betrekt bij het nieuwe strategisch plan.
Het is voor hen toch letterlijk een hele tour.’

Frans Kok

Hoogleraar Voeding en gezondheid
‘Het is lastig om een strategie te maken voor alle kennisheden, maar de
raad van bestuur heeft dat prima gedaan. Ik vind het bijvoorbeeld een
wijze beslissing om de focus van het
zakelijke ‘valorisatie’ te verleggen
naar het bredere ‘value creation’. Ook is het belangrijk dat
de vraag wordt gesteld waar Wageningen voor staat en wat
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we gaan doen met de DLO-organisatie. Ik zou DLO persoonlijk gewoon Wageningen University noemen, zodat je
straks het hele wetenschappelijke spectrum hebt binnen
onze domeinen; Van fundamenteel nieuwsgierig gedreven zonder direct ‘value creation’ tot directe toepassing.’

Annemarie Breukers

Onderzoeker Risicomanagement bij SSG
‘Eindelijk, zou ik haast willen zeggen. Al heel lang constateer ik dat er
binnen de organisatie een hokjesgeest bestaat. Barrières zorgen ervoor dat we niet goed van elkaar weten wat we doen. Het komt regelmatig voor dat ik me inschrijf voor een internationaal project
om er vervolgens achter te komen dat iemand van een ander instituut hetzelfde heeft gedaan. We beconcurreren
elkaar dus, terwijl we met een gezamenlijk voorstel onze
kansen juist zouden hebben vergroot. Of het anders kan?
Ik denk het wel, en gelukkig gebeurt dat soms ook al.
Maar je moet dan wel de meerwaarde voor iedereen duidelijk weten te maken. ‘

Bas Zwaan

Hoogleraar Erfelijkheidsleer
‘Er wordt al veel samengewerkt en
expertise gecombineerd, maar financiële afwegingen kunnen bij
nieuwe initiatieven een bedenkelijke rol spelen. Leerstoelgroepen
moeten aan het einde van het jaar
een sluitende begroting hebben en bij samenwerken
treedt financiële verdunning op. Er is dus behoefte aan het
geven van positieve prikkels voor samenwerken, bij voorkeur niet financieel.’
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Ron Hoogenboom

DLO-onderzoeker bij Rikilt
‘Ik juich toe dat de samenwerking
tussen DLO en universiteit verder
wordt doorgezet. Zelf voel ik me
meer iemand van Wageningen UR,
dan van Rikilt. Aangezien ik praktisch ben ingesteld, denk je meteen
over concrete zaken om aan te pakken. Als instituut kunnen we bijvoorbeeld een kennisbijdrage leveren aan het
onderwijs. Ik denk dat de universiteit hier een hoop bij te
winnen heeft. Op sommige onderwerpen zijn we heel
goed ingevoerd, doordat we bijvoorbeeld in panels zitten
bij de Europese voedselwaakhond EFSA.’

Fré Pepping

Managing director van
Onderzoeksschool VLAG
‘Op grond van de voorbereiding waar
ik via de onderzoeksschool bij betrokken was, verwachtte ik een heel
andere bijeenkomst. Waar bijvoorbeeld zou worden verteld: dìt zijn onze inhoudelijke vijf zwaartepunten op onderzoeksgebied,
dìt zijn onze zwaartepunten rondom onderwijs. In plaats
van zwaartepunten werd er gesproken over zaken als een
onderwijsecosysteem, MOOCs (Massive Open Online
Courses – Red.) en distance learning in Singapore. En dat
terwijl het water de mensen die bachelor- en masteronderwijs geven aan de lippen staat. Bedenk je ondertussen
dat de bulk van de masterstudenten nog komen. Bachelorstudenten uit 2014 worden immer pas masterstudent in 2017. De mensen die merken dat het onderwijs piept
en kraakt hadden meer verwacht van deze bijeenkomst.’
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BUITENSTAANDERS GEVEN STRATEGISCH ADVIES

OPENHEID EN LUISTEREN
ZORGEN VOOR DRAAGVLAK

Welke strategische koers vaart
Wageningen UR de komende
jaren? De buitenwereld volgt
het op de voet. Zeker na de
openingsrede van Louise Fresco
waarin zij pleitte voor meer
dialoog met de samenleving.
Resource stelde in diezelfde
samenleving aan een aantal
‘Wageningen UR-watchers’ de
vraag wat hun advies zou zijn
over een nieuwe strategie.
Ze hebben de presentatie niet
gezien.
Dick Veerman

oprichter en hoofdredacteur van
Foodlog.nl
‘Het management van Wageningen
zal open moeten zijn over zijn onderzoeks- en communicatieagenda. De
Nieuwe Verlichting die Louise Fresco voorstelde tijdens de academische jaaropening, klinkt me nog teveel als zachte, maar
dwingende evangelisatie van een onbetwijfelbare waarheid. Dat pikt de 21 eeuw netwerksamenleving niet meer.
Nadere uitwerking is nodig, anders blijft het een vorm van
intellectuele arrogantie.’

Martijn Katan

Emeritus hoogleraar Voedingsleer aan
de Vrije Universiteit
‘Wageningen UR wordt in toenemende mate geconfronteerd met
mensen die de uitspraken van voedingswetenschappers irrelevant vinden, omdat ze betaald zouden wor-

den door de industrie. Die trend ondergraaft de maatschappelijke positie van Wageningen UR. Om dit op te lossen is een dialoog met de samenleving niet afdoende, er zijn
drastischer maatregelen nodig. Bijvoorbeeld een moratorium op voedingsonderzoek in opdracht van de industrie.
De keerzijde is dat Wageningen UR dan minder, en minder goed, voedingsonderzoek kan doen. Maar dat kan tijdelijk nodig zijn om het maatschappelijke draagvlak te
herstellen.’

Tom Hoven

Voorzitter Landelijke Studenten
Vakbond
‘Ik ken Wageningen Universiteit als
een behoorlijk kleinschalige universiteit, met studenten die voornamelijk in de stad zelf wonen. Daarom zou
ik de keuze voor meer distance learning afraden. Zeker bij bèta-opleidingen is het essentieel
voor de kennisoverdracht dat er veel contact is tussen docent en student. De student-docentratio in Wageningen
maakt de universiteit uniek, ik denk dat studenten daar
specifiek voor kiezen. MOOC’s zijn een ander verhaal,
daar zijn we juist enorm voorstander van. We vinden het
een mooi principe dat kennis open en gratis is. Maar dat
geldt alleen voor cursussen; een hele opleiding is niet samen te pakken in alleen digitaal materiaal.’

Jan Braakman

Redacteur Boerderij
‘Wageningen UR staat er heel goed
op in de echelons van de beleidsmakers en politici, maar minder goed
bij de boeren en tuinders. Een deel
van de ondernemers vindt dat Wageningen aan de leiband loopt van de beleidmakers in Den Haag en Brussel en zich niet ten dienste
stelt van de primaire sector. Dat merken we ook dagelijks
op onze website. Zo was er afgelopen week veel argwaan
over een uitgelekt rapport van mestdeskundigen van het
CDM waarin ook Wageningse onderzoekers zaten. Wat
kan Wageningen UR hier aan doen? Ze moet niet ‘de dingen beter uitleggen’, zoals onderzoekers vaak denken,
maar om te beginnen beter luisteren naar boeren en tuinders. Het begint met begrip voor wat de ander wil.’
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Wageningse student geëerd als held

‘Terwijl de zee omhoog kwam
bleef ze verstijfd zitten’
Tijdens een rondreis in Afrika in 2012 kwam Joa Maouche terecht in een
scheepsramp. Een veerboot zonk, waarbij de helft van de opvarenden om
het leven kwam. Joa overleefde niet alleen, hij redde ook het leven van zijn
reisgenote Eline. Deze maand kreeg hij daarom de zilveren legpenning van
het Carnegie Heldenfonds. Aan Resource vertelt hij zijn verhaal.
tekst: Nicolette Meerstadt / foto: Sven Menschel

Juli 2012. Joa, student Urban Environmental Management, trekt met
enkele reisgenoten van Uganda
naar Tanzania. Onder hen zijn Eline en Jaap, die hij uit Nederland
kent via GroenLinks, de partij waar
hij actief is. Het groepje heeft een
intensieve trektocht van twee weken achter de rug, daarom vinden
ze het tijd om even te chillen. Ze
kiezen voor het eiland Zanzibar,
een tropisch paradijs in de Indische Oceaan, op zo’n drie uur varen van het vasteland.

‘MV Skagit, zo heette de boot
waarvoor we kaartjes kochten bij
een illegale pusher’, vertelt Joa.
‘Het was de langzame optie, een
slow ferry, maar dat leek ons juist
interessant omdat de locals die ook
namen. De Skagit was een oude rivierboot uit de VS, waar een extra
verdieping op was gezet, maar dat
hoorden we achteraf pas. Ik zag wel
wat deuken, maar we wisten niet
dat hij helemaal niet zeewaardig
was. Mijn vader had een dag eerder
voor de grap nog een krantenbe-

Drenkelingen op de gekapseisde veerboot.
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richt doorgestuurd over een veerboot die een jaar eerder gezonken
was op dezelfde route. Lachen. We
maakten ons totaal geen zorgen.
Die dag waaide het heel hard.
Door de hoge golven slingerde de
boot woest heen en weer. Op een
zeker moment leek dat even verkeerd te gaan. Een enorme golf liet
de boot kantelen waardoor die met
de zijkant het water raakte. Een
Afrikaanse man raakte volledig in
paniek, maar hij werd een beetje
uitgelachen door de lokale mensen. Zij bleven rustig, dus ik ook.
Alle gangpaden lagen vol mensen,
veel van hen waren zeeziek. Toen
kwam er een tweede grote golf
waardoor de boot weer bijna kapseisde.
Bij de derde golf gingen we over
het dode punt heen. Ik zat op dat
moment met Eline en Jaap aan een
tafeltje. Een paar seconden later
stond ik rechtop op de zijkant van
mijn bankje. Door de patrijspoorten keek ik omlaag, de diepte van
de zee in. En toen barstte het glas.
Eline was helemaal in paniek.
Ze gilde het uit terwijl ze vastgeklemd zat tussen de tafel en onze

backpacks. Terwijl het water aan
alle kanten naar binnen stroomde
bleef ze verstijfd zitten. Ik pakte
haar hand, keek haar recht aan en
zei dat het goed zou komen. Uiteindelijk wist ik haar los te maken
en kwam ze zelf ook in beweging.
Tegenover ons zat Jaap. Hij zat ook
vast, maar toen het water pijlsnel
omhoog kwam wist ik dat ik niks
voor hem kon doen. Het schip
zonk om ons heen.’
HARTMASSAGE
‘Eenmaal aan de oppervlakte was
er, gek genoeg, een serene kalmte.
Ik dobberde in het warme water.
Eline was nog niet in beeld, maar
gelukkig kwam ze snel boven. Daarop zwommen we samen naar een
life raft. Inmiddels werd de sfeer
paniekeriger. Een Tanzaniaan duwde me onder water om eerder bij
het vaartuig te zijn. Ik moest terugduwen om boven te blijven.
Pas op het raft realiseerde ik me
wat er was gebeurd en zocht naar
de andere leden van ons groepje.
Gelukkig had Jaap uit het schip
kunnen komen en voegde zich bij
ons op het reddingsvlot. Een ande-
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‘Eenmaal aan de
oppervlakte was er,
gek genoeg, een
serene kalmte.’

re reisgenoot zagen we, met zijn opvallende roze polo aan, op de onderkant van het inmiddels omgekeerde schip staan. Alle vier leefden we nog.
Steeds meer overlevenden kwamen op het reddingsvlot. Een jonge vrouw die op het vlot werd gebracht ademde niet meer. Met wat
ik in ziekenhuisseries heb gezien
begon ik hartmassage te geven. Er
kwam heel veel water uit haar
mond. Toen heb ik haar op goed
geluk mond-op-mond beademing
gegeven. Gelukkig heeft ze het
overleefd. De dag erna heeft ze me
zelfs opgezocht en omhelsd, heel
onwerkelijk was dat.
Ook kwam er nog een andere
Nederlandse vrouw het raft op,
Inge. Ze was in de omgekeerde
boot vast komen te zitten in een
luchtbel. Na een paar pogingen om
eruit te komen lukte het haar te
ontsnappen, net op tijd. Ze was
nog in paniek en ik moest mijn uiterste best doen om haar rustig te
houden.
Intussen waren we nog niet uit
de zorgen. Met het life raft dobber-

den we op volle zee. De Skagit had
geen radiocontact gehad met de
haven en er was geen noodsignaal
afgegeven. Gelukkig werden we na
ruim een uur opgemerkt door een
vliegtuigje en kwam de reddingsactie op gang. Achteraf bleek ongeveer de helft van de opvarenden de
ramp niet te hebben overleefd. Het
aantal slachtoffers staat op 145.’
ONDERSCHEIDING
Oktober 2014. Joa’s vriendin moet
dringend naar het gemeentehuis
in Renkum. Of hij alsjeblieft even
mee wil. Als hij binnenloopt ziet
hij ‘bijna iedereen die hij lief en
leuk vindt’. Tijdens een ontroerende ceremonie krijgt hij de zilveren
legpenning, als erkenning voor
zijn moed tijdens de ramp.
‘Inge vertelde daar dat ik voor
haar een baken van rust ben geweest, waardoor ze haar trauma later beter heeft kunnen verwerken.
Het was heel bijzonder om haar
daarover te horen vertellen, dat
heeft me echt geraakt. Ook Eline
heeft verteld wat ik voor haar heb
betekend. Samen hebben ze mij

De MV Skagit

Joa’s reisgenoten na
de

aangemeld voor deze penning.
Het klinkt misschien als een cliché, maar ik voel me geen held. Ik
deed gewoon wat ik kon. Iedereen
reageert op zijn manier. Ik was
heel kalm, maar daar kon ik niks
aan doen.
Het is wel een heel vormend
moment in mijn leven. Toen ik terugkwam in Wageningen ging ik

ramp.

alles relativeren. Voor mijn studie
was dat heel slecht, want waarom
zou ik in hemelsnaam een boekreview schrijven? Aan de andere kant
ben ik juist zelfverzekerder. Ik
durfde mijn huidige vriendin te
vertellen dat ik haar leuk vond. Ik
had immers al voor hetere vuren
gestaan. Net of ik een extra blikje
moed had.’
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WAT EEN BAK
Wat zou jij allemaal doen voor een
big Mac én vijftien euro? Een
Engelse studente wilde voor daarvoor haar hoofd wel in de opening
van een glasbak steken. Uiteraard
kwam ze daarbij klem te zitten.
Gelukkig had ze al wat drankjes op,
wat misschien scheelde in het
ongemak. Na luttele uren bevrijdde de brandweer haar met snijapparatuur.

BÈÈÈÈH

Een Britse schapenhoedster merkte
dat haar kudde zich nogal raar
gedroeg. De schapen maakten
vreemde geluiden en struikelden
massaal. Toen ze op onderzoek uitging, vond ze zeven zakken met
bijzondere inhoud en een marihuana-geur. De hele kudde was stoned.
Met zijn allen hebben ze er zo’n
vijfduizend euro aan softdrugs
doorheen gejast. Dat zal een best
tripje geweest zijn.

Thymos in financiële nood
Sportstichting Thymos kampt
met een ernstig geldtekort. Het
aantal studenten in Wageningen
dat zich aansluit bij een sportclub groeit al jaren, maar de
financiële vergoeding vanuit de
universiteit blijft achter. De
sportstichting heeft een brandbrief naar de raad van bestuur
gestuurd, waarin ze vraagt om
extra geld.
Thymos verdeelt elk jaar de subsidie van de universiteit over de verschillende studentensportverenigingen. Daarnaast organiseert ze
regelmatig sportieve activiteiten,
zoals de Battle of the Studies, toernooien en de Sportnacht, waarvan
de toegang gratis is.
Het bedrag is sinds 2011 niet
gegroeid, schrijft Thymos, terwijl
het aantal studenten dat lid is geworden van een studentensportvereniging wel flink is toegenomen. In 2011 waren er 1334 studenten lid van een sportclub. In
februari 2014 was dat aantal geste-

De jaarlijkse Sportnacht, een van de activiteteiten van Thymos.

gen naar 1736. Ook het aantal studenten met sportrechten groeit
hard: van 3866 in 2011 naar 4450
in 2014. ‘Het wordt hoe langer,
hoe krapper,’ stelt Thymosvoorzitter Merijn Moerland. ‘Als er niks
verandert, komen we in de problemen.’ Thymos wil graag 18 procent extra subsidie van de universiteit.
Studentenpartij VeSte steunt
Thymos in haar vraag naar extra financiële middelen. ‘Wij zien zeker
het belang van goede sportfacili-

teiten, zo hebben we ons vorig jaar
hard gemaakt voor een tweede
sporthal. De subsidie voor Thymos
is al jarenlang bevroren en dat zou
niet zo moeten zijn, gezien de
groeiende studentenaantallen.
VeSte wil graag helpen en zal zorgen dat dit onderwerp geagendeerd wordt in de studentenraad.’
Thymos is inmiddels in gesprek met de universiteit over een
verhoging van de financiële bijdrage, maar wil niets zeggen over het
verloop van de gesprekken. LvdN

SEKS
Seks is een Schotse uitvinding.
Australische onderzoekers hebben
dat vastgesteld bij placodermen
(uitgestorven primitieve vissen)
die zijn gevonden in Schotse
meren. Organen waarvan men
altijd dacht dat het een soort
armen waren, blijken nu de voorloper van de penis en de vagina.
Opmerkelijk genoeg paarden de
beestjes zijdelings.

OPGEWEKT
Iemands stemming weerspiegelt
zich in de manier van lopen. Maar
het werkt ook andersom, hebben
onderzoekers van de Canadese
Queen’s University ontdekt. Van
sjokken met afhangende schouders
word je somber. En omgekeerd:
bewust opgewekt lopen, verbetert
de stemming. Probeer het eens in
de middagpauze.
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MARKT 13 Het was lekker druk, 9 oktober in Markt 13.
Het nieuwe studentencafé opende voor het eerst zijn
deuren en de studenten wisten het kroegje goed te vinden. Bachelorstudenten Max Elbers en Gerbert de Voogd

van der Straaten hadden dan ook door waarmee je
kroegtijgers trekt: bier, wijn en fris voor een euro en een
happy hour met shotjes. LvdN
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AFLEVERING 38 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat voorafging: Het laatste huisfeest op
de Mortierstraat is al weer anderhalf
jaar geleden.

Rubik’s cube
‘O

p tafel lagen lege pizzadozen en
een koud geworden punt quattro
formaggi. Vera zou later komen op de
huisvergadering omdat ze iets moest
afmaken in de Forumbieb.
‘Het geheim van een goed huisfeest is
de naam,’ zei Willem-Jan. ‘Het onderwerp maakt niet uit zolang de naam
grappig en catchy is. Dan onthouden
mensen je feest. Zelf ben ik voor Bezopen in de tropen.’
‘Of met je Pyjama naar de Sahara’, zei
Derk enthousiast.
‘Dat rijmt toch niet man’, zei Willem-Jan. ‘Stout in het oerwoud, dat is ook een goeie. Of, Boer zoekt hoer.’ Bianca rolde haar ogen: ‘Wat een waardeloze ideeën. Alle vrouwen in
zo min mogelijk kleding, meer zit er niet achter.’
‘Als het even kan,’ zei Willem-Jan grijnzend. In het kwartier
daarna kwamen beide kemphanen met een lading soortgelijke ideeën die meteen werden afgeschoten.
‘Guys, were not getting anywhere’, onderbrak Filippo het
gekibbel. ‘We should think outside the box. Do something
creative, new.’ Hij dacht even: ‘We should have a Rubik’s
cube party.’ Iedereen keek hem schaapachtig aan.
‘People swap clothes until they only wear one color. And
first to manage that gets a prize. That’s great, right?’ Tot
Filippo’s teleurstelling reageerde niemand enthousiast. ‘Or
dress up as your favourite internet meme?’ Toen het
opnieuw stil bleef, deed hij zijn armen over elkaar en zakte
achterover.

‘Hockey of Tokkie’, ging Willem-Jan verder.
‘Prinsen en prinsessen’, wierp Bianca tegen.
‘Met je kanarie in de penarie.’ ‘Nee: Kakkers en ballen.’
Toen ze uiteindelijk helemaal leeg waren gebrainstormd,
was er nog steeds geen thema. In de stille woonkamer hoorden ze de voordeur dichtslaan. Vera kwam de kamer binnen.
‘Wat heb ik gemist?’ vroeg ze, terwijl ze haar jas over de
bank gooide.
‘We worden het maar niet eens over een thema,’ zei Derk.
‘Misschien moet jij maar iets kiezen als neutrale persoon.’
Iedereen om de tafel was zo murw, dat er niet werd geprotesteerd.
‘Oh, hmm’, zei Vera, en dacht even na. ‘Nou, het lijkt me
supergaaf een Proud to be fout-feest te houden.’ Zuchtend
sloeg iedereen een hand voor het gezicht. Alleen Willem-Jan
pakte gretig zijn smartphone: ‘Oh Vera, het is voor jou.
2007 belt of ze hun creatieve feestidee terug mogen.’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Kamerloze student tijdelijk van de straat
Nederlandse studenten met
kamernood kunnen tijdelijk
terecht in kamers voor buitenlandse studenten. Idealis stelt
meer dan honderd kamers in de
sterflats en aan de Haarweg
beschikbaar.
Ieder jaar reserveert Wageningen
Universiteit bij Idealis kamers
voor buitenlandse studenten.
Daarnaast heeft de universiteit
zelf enkele studentencomplexen.
Eind september bleek dat een

flink aantal van die kamers niet
nodig waren, omdat het aantal
buitenlandse studenten niet was
gegroeid. Relatief veel buitenlandse ouderejaars zijn bovendien al
binnen Wageningen verhuisd.
Daarom zijn er nu meer kamers
beschikbaar dan in voorgaande jaren. Volgens Idealis was er nog
niet eerder sprake van een dergelijke leegstand zo vroeg in het studiejaar.
In totaal staan er op dit moment nog zo’n 155 kamers leeg,

115 in het bezit van Idealis en 40
in het bezit van Wageningen UR.
‘Zonde’, aldus Sylvie Deenen, directeur van Idealis. ‘In overleg met
Wageningen UR hebben we daarom besloten om de ingeschreven
woningzoekenden de mogelijkheid te bieden deze kamers te huren.’ Het aanbod geldt alleen voor
Nederlandse studenten die op de
wachtlijst staan bij Idealis.
De kamers zijn gemeubileerd
en gestoffeerd en ze zijn te huur
tot uiterlijk 1 augustus 2015. Daar-

na verwacht de universiteit weer
een groot aantal nieuwe buitenlandse studenten. Deenen: ‘Woningzoekenden die van dit aanbod
gebruik maken blijven ingeschreven en behouden hun inschrijftijd. Op basis daarvan kunnen zij
in de loop van dit studiejaar desgewenst doorverhuizen naar een andere kamer bij Idealis.’ De kamers
zijn beschikbaar in de sterflats
Bornsesteeg, Asserpark, Hoevestein en Dijkgraaf, en op de
Haarweg. LvdN
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

CERES – HAUNTED VILLA VELUVIA
Donderdag 30 oktober van 23.00 tot 5.00 uur
Niet het enige Halloween feest, maar waarschijnlijk wel een van de leukste. Het eerste

open feest van de nieuwe periode bij Ceres. Nog
geen stress voor de studie, dus alle tijd om lekker te feesten. Trek je griezeligste en meest afschrikwekkende outfit aan en kom naar de
Haunted Villa. Entree: €3,50
WAGENINGEN – PALMINTOCHT 2014
Woensdag 5 november van 18.00 tot 3.00 uur
De paardjes met Palm komen weer naar Wageningen. Op 5 november, klokslag zes uur gaan
de kranen in diverse kroegen open, en kun je
weer Dobbel Palm drinken, een straf herfstbiertje. Als je geluk hebt, heb je inmiddels een
strippenkaart weten te bemachtigen: tien biertjes voor tien euro. Maar heb je geen kaartje,
niet getreurd. Losse biertjes zijn slechts een
paar euro duurder. De gezelligheid is er niet

minder om, en je kan zelf je tempo en het aantal kroegen bepalen. Hoe dan ook, deze avond
staat het centrum stampvol en het is keigezellig.
BUNKER – VGSW LUSTRUMFEEST: GRAFFITI
Dinsdag 11 november van 22.00 tot 6.00 uur
Op dinsdag 11 november geeft de Christelijke
vereniging VGSW een open feest in de Bunker.
Ter ere van het 50-jarige bestaan brengt VGSW
licht in de duisternis met een avondje black
light en schmink. We gaan er vanuit dat alles
uit de kast wordt gehaald om dit tot een knalfeest te maken. Studentenkaart verplicht.

Deze rubriek wordt verzorgd door het Wageningen-UP team.

>> HET ECHTE WERK
‘NA DRIE MAANDEN
ONDERZOEK WAS IK
HET ECHT WEL ZAT’
Wie? Rob Jansen, masterstudent Biologie
Wat? Vier maanden masterscriptie bij
Snow Leopard Conservancy Trust India
Waar? Ladakh, India
‘De vakgroep Resource Ecology wilde een boek schrijven over
natuurbehoud en vogelmigratie in de Himalaya. Mijn onderzoek
kon daaraan bijdragen. Ik was nog nooit in de Himalaya geweest,
dus het leek me wel een avontuur. En dat werd het ook.
Ladakh is namelijk in de winter volledig afgesloten van de rest van
India vanwege sneeuwval. Door de kou en het compleet andere
voedselpatroon ben ik in vier maanden veldwerk tien kilo afgevallen.
Mijn onderzoek ging over de voedselbeschikbaarheid voor vogels.
In India komen op bepaalde hoogten meer vogels voor dan op andere.
Er werd gesuggereerd dat het door de beschikbaarheid van voedsel
kwam. Daarom kwantificeerde ik de hoeveelheid voedsel die er in de
wetlands te vinden was. Vaak was ik urenlang bij min twintig graden
met mijn handen in water, ijs en modder aan het wroeten om de
beestjes te verzamelen.
Helaas raakte mijn vinger ontstoken. Niet zo vreemd, aangezien ik
soms drie weken niet kon douchen. Water was schaars en douchen
moest buiten in de vrieskou. Uiteindelijk ging ik maar naar het ziekenhuis. Nou ja, ziekenhuis, de behandelkamer werd van de straat
gescheiden met niet meer dan een doek. Naast me kreeg iemand een
buikoperatie.
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Na drie maanden onderzoek was ik het wel echt zat. De wandelsafari
in een gebied met sneeuwluipaarden kwam dan ook als geroepen.
Een keer was ik helemaal alleen met twee sneeuwluipaarden. Ik denk
dat er niet veel mensen zijn geweest die kunnen zeggen dat ze dat
hebben meegemaakt.’ MvdH
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in memoriam
Aljaž Gaberšek
On Thursday October 16th we received the devastating news that
Aljaž Gaberšek passed away in his
home country Slovenia. A shock to
all who knew this unique person.

Francisco Nicolás (l) als lachende nep-adviseur

MEANWHILE IN... <<

Ondertussen in… Spanje

In het nieuws: De 20-jarige student Francisco Nicolás deed
zich voor als adviseur of geheim agent, en drong zo door tot de
hoogste regionen van de Spaanse politiek. Met beveiligde
escortes liet hij zich onder meer vervoeren naar door hemzelf
georganiseerde politieke bijeenkomsten in een peperdure villa
in Madrid.
Commentaar door Raquel Fagoaga, afgestudeerd MSc Forest and
Nature Conservation en Rebeca Arias del Real, werkt bij Alterra,
beide uit Spanje.
Raquel: ‘Ik denk dat politici in Spanje niet echt geïnteresseerd
zijn in politiek. Zodra iemand met geld aankomt, dan maakt
het niet uit wie hij is. Het gaat erom dat ze er zelf een slaatje uit
kunnen slaan. Ik denk dat politici er zo aan gewend zijn dat ze
op deze manier hun voordeel halen, dat ze niet wantrouwig
waren tegenover Francisco Nicolás. Hij stond ook op de foto
met de koning. Die wilde waarschijnlijk ook zaken met hem
doen – het zou niet de eerste keer zijn.’
Rebeca: ‘Mensen zijn gewend geraakt aan dit soort corruptie –
ze vinden het normaal. Maar het zijn niet alleen de politici die
moeten veranderen. Het zit in onze cultuur om, zodra je
ergens voordeel uit kunt halen, die kans ook te nemen. Als je
het niet doet, wordt je voor gek verklaard. We moeten eerst
deze mentaliteit veranderen, voordat we iets aan de politiek
kunnen doen.’
Raquel: ‘Dat is één eigenschap van de Spanjaarden, maar aan
de andere kant zijn ze vrijgeviger dan mensen in andere
landen. Het is compleet tegenstrijdig. We zijn nog steeds
onder de invloed van de dictatuur van Franco – dat hebben we
nooit helemaal opgelost. Gezagsbekleders uit de tijd van
Franco zitten nog steeds in de regering. Wat kun je dan
verwachten? Maar uiteindelijk heeft Nicolás ze een koekje van
eigen deeg gegeven. Hij staat op de foto met een koning die we
niet mogen, hij heeft de politici die we haten opgelicht; ergens
ben ik wel trots op deze jongen. Ze hebben gekregen wat ze
verdienden.’ JB

Aljaž started his MSc studies Environmental Sciences in February
2012 and was strongly interested in
developing pathways to a more sustainable use of natural resources.
His thesis focussed on options to
reduce greenhouse gas emissions
at the municipal scale. He had just
finalised his thesis report.
Aljaž was a man of many talents including sports, arts and science,
warm and genuinely interested in
people (old and new friends), engaged, and committed. He knew how
to motivate and inspire people. He
was very enthusiastic and full of
ideas on many topics of his interest. Unfortunately, not all his
bright ideas could be realised within the time frame given.
Recently Aljaž was having medical
problems and he felt his future
would become one strongly influenced by medication. Expecting that
he could no longer live the rich and
full life he used to live, he choose
rather to end it.

proefschriften.nl
Aandacht voor uw
proefschrift.

INTERSTELLAR: SCI-FI MET DIEPGANG

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

CineMec Advertentie voor Resource 9 oktober 2014.indd 1

Aljaž managed to unify people,
even after his passing away. The
memorial ceremony on Friday October 24 was held in Impulse and was
broadcasted on WUR TV. Via the
memorials given by his study advisor, his thesis supervisor and his
many friends, Aljaž continued to
challenge us to get out of our comfort zone. We spoke, we listened,
we sang songs, we talked and hugged, we laughed and we mourned.
We will continue to do so in the
strong spirit Aljaž shared with us.
Life will not be the same, knowing
that Aljaž is no longer around. But
we are inspired by him and the
many joyful memories we hold.
We wish his family and friends in
Slovenia, the Netherlands and all
over the world the strength, love
and endurance to cope with this
huge loss.
On behalf of the programme team
Environment & Climate, the Environmental Systems Analysis Group,
and his many friends,
Bram te Brake, Lars Hein, Alet
Leemans and Marjo Lexmond

WILD TALES - ALMODOVAR
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30 >> service

Be aware
of cyber
crime
You are the key to our information
Join the protect it action week from 27 to 31 October!

protectit.wur.nl

Promoting
healthspan by
increasing
oxidative stress

The Science Lecture is made possible by a generous
contribution of the Dr. Judith Zwartz Foundation.
The Dr. Judith Zwartz Foundation supports the Division
of Human Nutrition in the organization of an annual
Public Lecture and an annual Science Lecture. The topic
of this year’s Science Lecture is connected to one of the
Division’s common research themes: Metabolic Health.
Participation in this event is free of charge.

Division of Human Nutrition
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Welcome & Introduction by
Prof. Sander Kersten, Wageningen University
Science Lecture by
Prof. Michael Ristow, ETH Zürich (CH)
“Contrary to the widely re-iterated Free Radical Theory of Aging,
Prof. Ristow was the first to show that the health-promoting effects
associated with low caloric intake, physical exercise and other
lifespan-extending interventions like sirtuin signaling are caused
by increased formation of Reactive Oxygen Species (ROS) within
the mitochondria, causing a vaccination-like adaptive response that
culminates in increased stress resistance and extended longevity,
a process called mitohormesis. He works with the roundworm C.
elegans and mammalian model organisms, as well as humans.”

6 November 2014. Impulse Speaker’s Corner,
Wageningen Campus. Start 16.00 hrs.
Get together from 15.30 hrs, drinks afterwards.
Questions: human.nutrition@wur.nl

service << 31
gevraagd/aangeboden

mededelingen

donderdag 30 oktober t/m
woensdag 12 november

FILMS VOOR STUDENTEN

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

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

Stichting AGROMISA zoekt een
penningmeester voor het bestuur
Agromisa is een Stichting in Wageningen die kleine boeren en organisaties ondersteunt bij het verstrekken van praktische informatie
op het gebied van duurzame landbouw. Agromisa zoekt een nieuwe
penningmeester voor haar bestuur.
Bij belangstelling voor deze functie kunt u contact opnemen met de
huidige voorzitter van het bestuur:
Ton van Schie, e-mail: ton@agromisa.org

Capita Selecta in Cultural Geography - Last chance to sign up!
What does ‘Cultural Geography’
mean? Find out at the Wageningen
Geography Lectures!
This year, we have invited internationally-recognized speakers on
well-being and ageing, AirBnB and
producing locality, film aesthetics
and tourism, and the power of social movements. November 25th is
the next lecture, and it’s your last
chance to join the Capita Selecta
course. All are welcome to attend!

INFO: WWW.AGROMISA.ORG - VACANCIES

MORE DETAILS WWW.WAGENINGENUR.NL/WGL

Agromisa is looking for a Young
Ambassador & Student Organiser
Agromisa is a non-profit organisation in Wageningen. It supports
small-scale farmers and organisations by providing them with practical information on sustainable
agriculture. The ambassador (student or recent graduate) will function as a contact person of Agromisa in the student community, as
well as between students, NGOs
and private companies. Contact
janwillem.liebrand@wur.nl., board
member of the Agromisa Foundation. Phone: 06-26288075

Cloudents, een gratis sociaal studieplatform, nu ook in Wageningen
beschikbaar.
De online community is sociaal,
flexibel en studiegericht. Studenten kunnen samen aan opdrachten
werken, bestanden delen, vragen
stellen en beantwoorden, proeftentamens maken en studiemateriaal
bespreken. “Het is een hele nieuwe manier van studeren”, zegt
Lennard van Otterloo van Cloudents. “Studenten zijn op bijna ieder moment van de dag ‘connected’ en Cloudents sluit daar op aan
door ook het studieproces sociaal
te maken”.

Over one third of all food produced
worldwide is wasted along the
food chain. Ever wondered why
this is the case? The series of lectures, organised by Stichting RUW,
will track food waste along the
food supply chain: production, distribution, retailing, consumption
and closing the cycle. We will look
at the challenges and opportunities arising in these parts of the
chain, what policy makers, big and
small business, civil society and
consumers are doing or could do to
decrease food waste. Lectures from
AHOLD, dumpster diving, excursion to Food Bank, tracking your
own food waste behaviour and
much more!

INFO: WWW.CLOUDENTS.COM

INFO: HTTP://STICHTINGRUW.NL/

INFO: WWW.AGROMISA.ORG - VACANCIES.

Green Office is recruiting!
We are looking for an enthusiastic
student to join our team as a Project Coordinator Catering. Are you
a person with passion for sustainability? Are you interested in catering operations? Would you like to
initiate projects to address the
challenges of sustainability of catering operations at WUR? We offer
an unique work experience and financial compensation for your effort (minimum 8 hours/week).
Deadline application: 7 November.
INFO: HTTP://GREENOFFICEWAGENINGEN.NL/
VACANCY-CATERING/

agenda
Woensdag 29 oktober t/m
vrijdag 7 november

TEACHER OF THE YEAR
VERKIEZINGEN
Bepaal jij wie de Teacher of the
Year 2015 wordt? Stem dan op je
favoriete docent. Misschien win je
met jouw stem wel één van de
mooie prijzen!Alleen tweedejaars
studenten en ouder mogen hun
stem uitbrengen.
STEM VIA: SSC.WUR.NL/AIR210/STUDENT/ , KLIK
OP ‘VERKIEZINGEN’ EN KIES ‘TEACHER OF THE
YEAR 2014’.

Filmhuis Movie W vertoont zes
films: de zomerse, ironische Mexicaanse feel-good Club Sandwich,
virtuoze Japanse animatie met The
Tale Of Princess Kaguya, Hitchcocks geraffineerde thriller Marnie,
Nederlands drama over puber
Nena, met Stichting RUW de wereldberoemde, hartverwarmende
Waste Land over vuilnisverzamelaars in Rio de Janeiro, en in de
‘Nederland Leest Maand’, Een
Vlucht Regenwulpen, naar het gelijknamige boek van Maarten ‘t
Hart.
INFO: WWW.MOVIE-W.NL

October/November: 2nd period,
every Tuesday & Thursday,
19.30 hrs.

LECTURES FOOD WASTE

zondag 2 november, 11.00 - 17.00 u

HAPPINESS4ALL - DAG VAN
GELUK
De jaarlijkse Geluksdag heeft als
thema: ‘Zin in Werk’. Er zijn lezingen, diverse workshops en stands
op het gebied van healing en persoonlijke ontwikkeling. Locatie:
Scholengemeenschap Pantarijn,
Hollandseweg 11, Wageningen.
INFO: HTTP://HAPPINESS4ALL.NL/
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>>TYPICAL DUTCH

Just desserts
Eating dessert is a must for a Dutch man. I know this because I am married to one, and yoghurt is
the favourite by far.

After many mealtimes together, I slowly realised that our desserts had become quite monotonous
– something yoghurty, with or without fruit - and also that a Dutch man feels deprived if he goes
without his ‘toetje’. I started to wonder what I used to eat in England where I am from and found it
difficult to think, as though I had been brainwashed. Later, when I was food shopping, I realised
why: the yoghurt section in the Netherlands is HUGE with so many varieties of yoghurt and other
milk desserts, such as vla, that one hardly notices anything else is there. Since becoming
conscious of this, we have spotted a few old favourites such as tiramisu and cheesecake, along
with other Dutch specialties such as ‘griesmeel’, or semolina pudding. However, having become
accustomed to it and because it’s healthy, I still eat a lot of yoghurt and fruit. A quick internet
search reveals I am not the only one to be overwhelmed by the Dutch range of choice for yoghurt
and all things milky. By the way, I was also instructed in folding the yoghurt carton to squeeze out
the very last drop.
We now have a little girl of 8 months who is starting to eat solid food. After her dinner, when she is
full and won’t eat anymore, we bring out the yoghurt and it is as if she has a separate stomach just
for yoghurt. I disliked the taste and consistency of yoghurt as a child, so clearly the Dutch genes
dominate our daughter’s taste buds! Sarah Kew, Postdoc from England.
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.

LEKKER TOETJE
Een Nederlander kan niet
zonder zijn toetje. De Engelse Sarah kan het weten, want ze is er met
een getrouwd. Na verloop van tijd zijn de toetjes bij hun thuis nogal
monotoon geworden: yoghurt, yoghurt, yoghurt.
Sarah probeerde zich te
herinneren wat ze in Engeland altijd als toetje
at, maar ze kon niks
meer bedenken. Gehersenspoeld door de eindeloze yoghurtvariaties in
Nederland.

