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liefdewerk

>> PAULIEN + HOUT
Paulien Adamse, onderzoeker voedselveiligheid, Rikilt

‘Je moet het hout leren kennen’
Het ambachtelijke van houtbewerking, is wat haar boeit.
De technische uitdagingen die het hout stelt. Het tastbare
en robuuste van hout, legt Paulien Adamse haar passie
voor hout uit. Zij houdt van grillig gevormde boomstronken. ‘Het zijn geen grote diepe gedachten die ik vorm wil
geven. Het hout vertelt mij wat er moet gebeuren.’
Tot eind november te zien in de Forumbieb. Maar ook op
www.paulienadamse.nl. RK / Foto: Guy Ackermans
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HOCKEYMEISJES
Sinds hun kampioenschap hockeyen
studentes tegen de top.

KNAKEN TELLEN
Bijna 60 procent van de Wageningse hoogleraren laat financiële haalbaarheid
mede bepalen welk onderwerp zij kiezen voor onderzoek. Dat stond op de website van follow the money(ftm), een website voor onderzoeksjournalistiek. Ik ben
voorstander van een kritisch journalistiek onderzoek maar ook dat moet je weer
kritisch bekijken. Ftm benaderde 180 hoogleraren waarvan er 48 reageerden.
Dat is 27 procent. Mag je dan deze conclusie trekken? Maar dat terzijde. Inhoudelijk blijft wel de vraag overeind hoe kwalijk het is als geld een van de factoren
is, die een onderzoeksvraag bepaalt. Laat het ons vooral weten op de website
van Resource. Wageningen UR weet overigens de weg naar ‘money goed te followen’. Het is gelukt om de man van 76 miljard naar ons land te halen; Bill Gates.
Vijf touringcars vol studenten (het hadden er ook vijftig kunnen zijn) reizen naar
Den Haag om te luisteren naar deze zakenman die als missie heeft de wereld te
veranderen. Misschien mooi om ook eens te onderzoeken waarom deze immer
onbereikbare Gates voor Wageningen UR wèl naar Nederland wil komen?
Edwin van Laar

>> Op zoek naar de biodiversiteit op de campus. | p.8
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STEEDS MINDER RUIMTE VOOR
NIEUWSGIERIGHEID
• Externe financiers zijn steeds
bepalender voor de
onderzoekagenda.
• Meer nadruk op het nut van
onderzoek.

Voor zo’n 60 procent van de Wageningse hoogleraren bepaalt de financierbaarheid welke onderwerpen zij gaan onderzoeken. Dit
blijkt uit een enquête van journalistiek platform Follow the Money.
Van de 180 door hen benaderde
hoogleraren vulden 46 de vragenlijst in. Naar aanleiding hiervan
maakte Resource een rondgang
langs enkele hoogleraren.
Het resultaat van de enquête
verbaast Cees Leeuwis, hoogleraar
Knowledge, technology and innovation, niet. ‘Er is absoluut te weinig ruimte voor zelfgestuurd fundamenteel onderzoek.’ De academische staf krijgt slechts een structurele bijdrage van 15 procent, zegt
Leeuwis. De rest moet worden ‘inverdiend’. Follow the Money onder-

bouwt met cijfers dat Wageningen
Universiteit steeds afhankelijker
wordt van externe financiers. Dat
zijn overigens niet alleen bedrijven,
maar ook de EU en wetenschapsfinancier NWO.
Voor Bart Thomma, hoogleraar
Fytopathologie, vallen de getallen
zelfs nog mee. ‘Ik had een hoger
cijfer dan 60 procent verwacht.’
Zelf maakt Thomma zich ook zorgen. ‘Het is goed dat je mensen
moet overtuigen van je ideeën,
maar we slaan nu door.’
De financiers leggen een steeds
sterkere nadruk op het nut van wetenschappelijk onderzoek. Zelfs tijdens zijn relatief korte carrière
heeft Thomma dit zien toenemen.
‘Wanneer je vroeger beurzen aanvroeg bij NWO, ging het nooit over
utilisatie. Daarna werd dat een vrijblijvend onderdeel en mocht je er
iets over vertellen. Vervolgens was
het verplicht maar telde het niet
mee en nu wordt er keihard op ingezet.’ Bovendien stimuleren financiers onderzoekers steeds vaker om zelfs bij fundamenteel on-

derzoek samen te werken met bedrijven.
Toch zijn er volgens zowel Leeuwis als Thomma nog steeds mogelijkheden om je eigen interesses te
volgen. ‘Binnen de financiële kaders is er ruimte om je eigen weg te
kiezen’, zegt Leeuwis. En Thomma
draait het zelfs helemaal om. Hij
bedenkt onderzoekideeën waarbij
hij vervolgens een financier zoekt.
‘Je moet niet lijdzaam toezien,
maar de boer op’.
Dean Johan van Arendonk
merkt in de praktijk dat onderzoekskwaliteit bepaalt wie beurzen
binnenhaalt. ‘Hierbij is een goede

focus belangrijk’. Hij is dan ook
niet bang dat hoogleraren gaan
mikken op projecten buiten hun
focus. De relatieve groei van de derde geldstroom verhoogt inderdaad
de druk op onderzoekers, zegt Van
Arendonk. Maar slimme mensen
die goed onderzoek doen, halen
nog steeds geld binnen. ‘De ruimte
voor nieuwsgierigheidsgedreven
onderzoek zal altijd blijven. En de
roep om meer ruimte ook.’ RR
Meepraten over de toekomst van fundamenteel onderzoek? Zoek op resource-online op ‘fundamenteel’ en
‘follow the money’ en discussieer mee.

CERES-LEDEN OPGEPAKT OM KETCHUP-INCIDENT
• Insluiping in KSV-pand kan
vervelende gevolgen hebben.
• ‘We hebben erg veel spijt.’

Twee Ceres-leden zijn donderdagnacht opgepakt door de politie nadat ze een KSV-huis waren binnengedrongen en vernielingen hadden
aangericht met ketchup. Het incident vond plaats tijdens een open
feest bij KSV. Naar eigen zeggen
wilden de daders graag naar binnen, maar de deur bleek al gesloten. ‘Daarop dachten we dat we
misschien via de achterkant van
het gebouw naar binnen konden.
En daar stond een deur wagenwijd
open.’ Omdat het om hetzelfde
pand ging, dachten de twee dat het
RESOURCE — 13 november 2014

bij KSV hoorde. Toen ze naar binnen slopen bleek het om een
woonhuis te gaan. De twee studenten, die anoniem willen blijven,
bedachten daarop dat ze wel een
grap konden uithalen. ‘Met een
ketchupfles hebben we toen de
keuken besmeurd. Maar een bewoonster heeft ons blijkbaar gezien want toen we weg wilden gaan
was de deur van buitenaf op slot
gedraaid. Even later stond de politie voor de deur en voor we het wisten waren we opgepakt.’
De voorzitter van KSV was snel
ter plaatse. ‘De keuken was besmeurd met lijnen ketchup over
muren en plafond’, mailt hij desgevraagd. ‘Aangezien de personen
niet gerechtigd waren het pand
binnen te gaan hebben we beslo-

ten de politie erbij te betrekken
voor een correcte afhandeling van
deze situatie.’ Een studentikoze
oplossing voor de situatie lag wat
hem betreft niet voor de hand: ‘Wij
waren niet bekend met het motief
van de personen die in het woonhuis aanwezig waren. De rommel
die we aantroffen gaf ook geen reden tot het bedenken een ‘leuke’
oplossing.’ Bovendien, vertelt hij,
stond de deur helemaal niet wagenwijd open.
De twee insluipers zijn bij nader inzien niet erg blij met hun actie. ‘We hebben er erg veel spijt
van. Dat de politie erbij werd gehaald hadden we niet verwacht.
We hebben ons lesje wel geleerd.’
Het verhaal kan voor de twee nog
een vervelend staartje krijgen KSV

heeft aangifte gedaan wegens vernieling en legt de verdere afhandeling ervan bij de politie. Ceres
geeft aan het een onverantwoordelijke daad te vinden en distantieert
zich dan ook van de actie. NM
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WUR-COUNCIL WIL SNEL CAO-AKKOORD
• Medezeggenschap richt zich in
een brief tot de kemphanen.
• Aanpassingen pensioenleeftijd
‘dulden geen uitstel’.

De centrale medezeggenschap
roept DLO en de vakbonden op snel
een nieuwe cao te sluiten. Het inspraakorgaan schrijft dit in een
brief aan de Raad van Bestuur en
vakbonden. Afgelopen week wees

een kleine meerderheid van de vakbondsleden een moeizaam bereikt
‘onderhandelingsresultaat’ voor
een nieuwe cao af. Het loonbod zou
te laag zijn. Volgens de bonden worden acties niet uitgesloten.
Ondertussen raakt het geduld
van de WUR-council op. ‘We hopen,’ schrijft de raad in de brief
naar beide partijen, ‘dat de onderhandelaars voor een nieuwe cao
snel tot een resultaat komen dat acceptabel is voor de achterban van

de vakbonden.’ In een reactie zegt
Simon Vink, voorlichter van de RvB,
te betreuren dat de vakbondsachterban het voorstel heeft afgewezen.
Op zijn beurt laat Rob van Baalen, onderhandelaar namens Abvakabo, weten het document vooral te
zien als steun voor het standpunt
van de vakbonden. Van Baalen wil
de directie van DLO ervan overtuigen het voorstel aan te passen.
Het stoort de medezeggenschap

vooral dat de huidige patstelling
ook onomstreden maatregelen tegenhoudt. Zo zouden aanpassingen
op de verhoogde pensioenleeftijd
‘geen uitstel meer dulden’. Momenteel kan bij medewerkers een gat
ontstaan tussen ontslagdatum en
het ingaan van hun AOW. De WURcouncil is op dit punt kritisch naar
de RvB. Het voorkomen van een
AOW-gat zou onder ‘goed werkgeverschap’ vallen en niet thuishoren
in cao-onderhandelingen. RR

kort
>>IT

>> SOLYNTA

Van alle studenten en medewerkers van
Wageningen UR geeft bijna een vijfde
deel zonder morren zijn of haar inloggegevens wanneer daar door een onbekende om wordt gevraagd. Dat blijkt uit een
nieuwe test van de afdeling IT. Van de
vijfduizend gemailde WUR’ers liet 17
procent zich beetnemen, slechts 6 procent minder dan bij een soortgelijke test
in april. Security manager Raoul Vernède
concludeert daaruit dat de voorlichtingsactiviteiten van de afgelopen maanden
slechts beperkt effect hebben gehad. Een
aantal recidivisten gaf zelfs voor de twee
de keer de gevraagde gegevens door, terwijl de mail identiek was. Vernède is er
van overtuigd dat Wageningen UR steviger beveiligingssystemen nodig heeft om
cybercriminelen te bestrijden. RR

Het Wageningse Solynta, dat aardappels
uit zaad ontwikkelt, is door het ministerie van Economische Zaken uitgeroepen
tot Nationaal Icoon. Een jury, onder leiding van D66-coryfee Hans Wijers, wees
het bedrijf aan als één van de vier meest
veelbelovende innovaties van Nederland. De benoeming tot nationaal icoon
is heel belangrijk om het bedrijfje (tien
personeelsleden) verder te helpen, zegt
oprichter Pim Lindhout. Hij werkte zelf
jarenlang bij Wageningen UR en heeft
nog altijd nauw contact met Wageningse
wetenschappers. ‘We zitten hier in hét
centrum van genetisch aardappel-onderzoek ter wereld.’ Het bedrijf zit op de
Dreijen. AS

Phishing

Nationaal icoon

>>FOOD VALLEY

Expat center

Expats hoeven voortaan voor hun verblijfspapieren niet meer te reizen. Ze
kunnen daarvoor sinds deze maand terecht op terecht in het Expat Center Food
Valley op de campus. Het loket helpt buitenlandse werknemers bij aankomst met
verblijfsvergunningen en ander papierwerk. Bijzonder is dat het loket niet alleen bestemd is voor nieuwe werknemers van Wageningen UR, maar dat mensen uit de hele Food Valley er terecht
kunnen. Het Expat Center is een samenwerking tussen de IND, gemeente Wageningen en de stichting Expat Center Food
Valley. Het werd geopend door Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie
Gelderland. NM

KEESVANVELUW <<
Intuïtie
Ik begeleid al zeven jaar een groep melkveehouders in
hun zoektocht naar een betere balans tussen ratio en intuïtie. Tussen wetenschappelijk harde feiten en zachte gevoelens en ingevingen. De werkelijkheid is, ook buiten de
melkveehouderij, niet uitlegbaar met alleen harde feiten
maar ook niet met het tegenovergestelde. We zijn op zoek
naar de synthese tussen ratio en intuitie.
Al vaak hebben we in de groep gesproken over hoe je beslissingen neemt. Als je een beslissing moet nemen, persoonlijk of over je bedrijf of je melkkoeien, laat dan het
probleem even los. Blijf er niet over piekeren. Slaap er een
nachtje over. In je slaap vinden ratio en intuïtie een goede
verhouding tot elkaar en de volgende dag ‘weet je opeens’
wat het beste besluit is.
Het verhaal van Jenny raakte ons recht in het hart. Zij vertelde hoe ze aan den lijve ondervonden heeft dat ‘loslaten’
soms het beste is. Jenny: ‘Een nog niet zo’n oude koe was
erg ziek en had veel pijn. Eerst denk je dat de veearts moet
komen die meteen actie onderneemt. Je wilt de koe vasthouden. Maar ik zag de volgende dag in dat het met deze
koe anders lag. Ik zag haar, als de veearts zou komen, een
grote lijdensweg ingaan, zonder resultaat. Ik besloot om
bij de koe te blijven ‘waken’. Ik heb voor haar gebeden en
tegen de koe gezegd: je mag gaan als dat beter is. De koe
beurde haar hoofd op en keek me rustig en diep aan. Ik
zag in haar ogen dat dit een goede beslissing was. Alsof ze
me bedankte. Ze legde haar hoofd weer op het stro en
stierf, rustig, zonder gedoe. Ze was over haar lijden heen.
Ik heb even vreselijk gehuild, maar voor haar was dit het
Kees van Veluw
beste wat ik kon doen’.
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GROEP MARTEN
SCHEFFER
EXCELLEERT

PLANTEN VERLICHTEN DE VANGRAIL
• Straatverlichting met
stroom opgewekt uit
planten.

die veel grotere taak berekend.
Hoe groot dat vermogen precies
is, is niet exact bekend. De ontwikkeling van plantenstroom is
nog in volle gang. Uiteindelijk
moet volgens berekeningen van
Plant-e jaarlijks 28 kWh per
vierkante meter haalbaar zijn.
Een opstelling zoals die op de
Bovenbuurweg kan dan zo’n
tachtig procent van het energiegebruik van een doorsnee
huishouden leveren.
Plantenstroom is gebaseerd

op de vertering van organisch
afval door bacteriën. De elektronen die daarbij vrijkomen worden geoogst. In principe werkt
het altijd. Zomer en winter, dag
en nacht. ‘Alleen als de grond
bevroren is, ligt de productie in
principe stil’, legt Plant-ewoordvoerder Nanda Schrama
uit. ‘Maar er zit een behoorlijke
buffering in het systeem. Tegen
de tijd dat de stroom op is, is de
winter waarschijnlijk wel voorbij.’ RK

DRIE IMARES-LOCATIES SAMEN IN
ZEEVAARTSCHOOL

Zee-instituut Imares voegt drie vestigingen
samen in de voormalige Zeevaartschool in Den
Helder. Rond juni 2015 moeten circa zestig
onderzoekers hier hun intrek nemen. De eenheidslocatie moet zorgen dat onderzoeksafdelingen meer gaan samenwerken, zegt Menno van
Manen, directeur bedrijfsvoering van de Animal
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sciences group. Nu werken de onderzoekers verdeeld over twee locaties in Den Helder en een
dependance op Texel.Van Manen is zeer ingenomen met de deal: ‘Het is een mooi gebouw,
op een mooie locatie.’ Zo is de Zeevaartschool
gebouwd in de Amsterdamse stijl en geeft uitzicht over de haven. RR

ILLUSTRATIE: DOZY IMPRESSIONS

In de vangrail van het viaduct
waarmee de Bovenbuurtweg de
A12 kruist, lichten in het donker tien rode ledlampjes op.
Een primeur. De lampjes branden op plantenstroom. De leveranciers van de stroom staan
een eindje verderop in de berm
aan weerszijden van de weg.
Een paar duizend planten in
bakken van een halve bij een
halve meter. Samen goed voor
honderd vierkante meter waterplanten. Diverse zeggesoorten,
dotterbloemen, maar ook irissen en pitrussen. De opstelling
is het eerste min of meer nuttige product van Plant-e, een
spin-off van de Wageningse universiteit.
De batterij plantenbakken
die nu in de berm ligt, is al op

• Internationale visitatiecommissie
geeft maximale score.
• ‘Uitzonderlijke leerstoelgroep is
lichtend voorbeeld.’

Beter dan de leerstoelgroep Aquatische ecologie
en waterkwaliteitsbeheer van
Marten Scheffer
bestaat er niet.
Dat blijkt uit een
visitatie van 39
Nederlandse onderzoeksgroepen
op het terrein van de milieu- en duurzaamheidswetenschappen. De groep van Scheffer
haalde deze zomer bij de beoordeling door
internationale commissie van veertig hoogleraren als enige de maximale score. De
groep van Scheffer wordt daarbij de hemel in
geprezen. ‘Een zo uitzonderlijke groep als
deze zou formeel erkend en beloond moeten
worden voor haar excellente onderzoek en
leiderschap’, staat in het visitatierapport.
Er is vaak maar weinig erkenning voor
goed leiderschap van onderzoeksgroepen,
vervolgt het rapport. De groep van Scheffer is
volgens de jury evenwel een lichtend voorbeeld in binnen- en buitenland. De groep
kreeg zowel voor wetenschappelijke kwaliteit en productiviteit als voor maatschappelijke impact en levensvatbaarheid de maximale score van vijf punten.
WERELDTOP
Ook de andere Wageningse leerstoelgroepen op gebied van milieu- en duurzaamheidsonderzoek doen het goed. Met
slechts een half puntje minder reikten Milieubeleid (Tuur Mol) en Microbiologie
(Willem de Vos) tot de (met anderen gedeelde) tweede plaats. Ruim een kwart van
de beoordeelde groepen in ons land behoort tot de absolute wereldtop.
De groepen maken onderdeel uit van de
landelijke onderzoeksschool SENSE, wat
staat voor Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment. SENSE zorgt
voor een gezamenlijk opleidings- en trainingsprogramma voor de ruim 600 deelnemende promovendi. Het Wageningse
WIMEK (Wagenings Instituut voor Milieuen Klimaatonderzoek) is een van de instituten van SENSE. RK
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VAN RUITENBEEK VINDT STEEDS EEN NIEUWE DIMENSIE
• Resource illustrator Henk van
Ruitenbeek exposeert in
Impuls.
• Van gesjeesde student tot
illustrator Wageningen UR.

Hij tekent met penseel en inkt.
Niet omdat hij het zo geleerd heeft,
maar omdat hij zag dat anderen
het zo deden. En dat vond hij mooi.
Daarom heeft hij het zich zo aangeleerd. Dat is typisch Henk van Ruitenbeek, de illustrator wiens carrière zo nauw verbonden is met Wageningen UR. Ruim dertig jaar lang al
tekent hij voor de achtereenvolgende bladen die bij Wageningen UR
hoorden, nu dus Resource. Elk
nummer illustreert hij een van de
populairste rubrieken: Typical
Dutch op de achterpagina.
De komende weken is een expositie van zijn werk te zien in Impulse. Leuk, vertelt hij in zijn atelier,

‘EVEN LATEN
BEZINKEN!

maar het voelt ook een beetje gek.
Hij ziet zichzelf niet in de eerste
plaats als een kunstenaar, maar als
een illustrator. ‘Ik vind het prettig
als mijn illustraties een doel dienen, als een soort gebruiksvoorwerp.’ Een bescheiden uitspraak
voor een tekenaar met zo’n duidelijke ‘signature style’. Extravert, rijk
aan beeldspraak en grote gebaren.
GOEDE TIJD
Van Ruitenbeek begon in Wageningen als student. In 1972 schreef hij
zich in bij de opleiding Plantenziektekunde, maar dat werd geen
succes. Nadat hij was gesjeesd
bleef hij ‘hangen’ in de organisatie.
Eerst in baantjes als schoonmaker
en ‘secretaresse’, maar doordat hij
al snel een begenadigd posterontwerper bleek te zijn, besloot hij
zichzelf in die richting te ontwikkelen. Zo kwam hij bij het toenmalige
Wageningse hogeschoolblad terecht. In de jaren tachtig kreeg hij

Is het al doorgedrongen dat jullie het zo
ontzettend goed hebben gedaan?
‘Dat gevoel komt waarschijnlijk nadat we
thuis zijn en je naasten je feliciteren. Tot
dusver hadden we niet de tijd het te laten bezinken. We zijn nog een aantal dagen met de
auto door Amerika aan het reizen en zitten
nu in New York. Even lekker genieten van
een vakantie zonder stress.’

de wind in de zeilen. ‘De redacteuren en freelancers van het blad
waaierden uit naar andere bladen
in Nederland en ze namen mijn telefoonnummer mee.’ Zo werd Van
Ruitenbeek een Wagenings exportproduct. Dat gold helemaal toen de
meeste hoger-onderwijsbladen van
krantenformaat overstapten op full
color glossy. ‘Tegenwoordig, in het
internettijdperk, is de hausse weer
wat geluwd. Ik heb de goede tijd
net helemaal meegemaakt’, concludeert hij.
De tentoonstelling in Impulse,
met de naam ‘Next Dimension’, is
geen overzichtsexpositie. Da’s saai,
vindt Van Ruitenbeek. In plaats
daarvan maakte hij een selectie van
recent werk, door hem zo aangepast en geprepareerd dat het aansluit bij het expositiemedium: een
vitrinekast. Dit keer niet tweedimensionaal, maar driedimensionaal dus. ‘Een soort hele grote kijkdoos.’ RG

FIGUREITOUT

Wil je na dit resultaat ook verder in de
wetenschap?
‘Nadat ik ben afgestudeerd, wil ik graag een
PhD doen in synthetische of moleculaire biologie. In Boston zag ik aan de andere projecten hoeveel mogelijkheden synthetische biologie biedt. Dat was echt een inspiratie. Wat
ik precies ga doen, weet ik nog niet maar dat
komt wel.’

Wie? Wen Wu, vijfdejaars
Biotechnologie
Wat? Werd met haar
team tweede tijdens
iGem, een internationale
wedstrijd voor synthetische biologie in Boston
Waarom? Bouwde een
bacterie die bananenplanten beschermt tegen
een schadelijke ziekte

Van de meeste iGem-projecten horen we
nooit meer iets. Hoe zit dat bij jullie?
‘We weten nog niet of we verder gaan. Binnenkort bespreken we de verdere mogelijkheden met onze begeleiders. Voor een publicatie zouden we bijvoorbeeld meer data nodig hebben. Doorgaan wordt sowieso niet
eenvoudig. We moeten kijken wie tijd heeft
en of er nog geld is. Na Boston is ons budget
wel zo’n beetje op.’ RR

Illustratie Studio Lakmoes
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‘NEEM HET DIER SERIEUS ALS INDIVIDU’
• Bedenker varkensspel
promoveert cum laude.
• Mens en dier werken samen
aan nieuwe ethiek.

Ethiek op de boerderij komt het
beste uit de verf door samen met
dieren nieuwe technologie te ontwikkelen. Filosoof Clemens Driessen, de man van het varkensspel
Pig Chase, promoveerde afgelopen week cum laude op Animal
deliberation, the co-evolution of
technology and ethics on the
farm. Resource stelt er een paar
vragen over.
ANIMAL DELIBERATION KLINKT
ALS PRATEN MET DIEREN.
IS DAT WAT JE BEDOELT?
‘De titel is provocatief. Delibereren is een term uit de politieke filosofie. Delibereren is het op basis van argumenten samen zoeken
naar de beste oplossing voor iedereen, waarbij je je eigen inzichten gaandeweg aanpast. Voor
sommigen is dat het summum
van democratie. Met betrekking
tot dieren gaat het om oprechte
interactie. Het dier serieus nemen
als individu, als subject. De titel is
ook een woordspeling. Animal Liberation is een beroemd filosofisch boek over dierethiek van de
Australiër Peter Singer.’

JE HEBT DE MELKROBOT ONDERZOCHT ALS VOORBEELD VAN ZO’N
CO-EVOLUTIE VAN TECHNOLOGIE EN
ETHIEK. LEG DAT EENS UIT
‘De invoering van de melkrobot betekende voor de koe dat ze zelf
moest beslissen of en wanneer ze
gemolken wilde worden. Van kuddedier werd de koe een individu.
Dat was een wederzijds leerproces.
Het dier is in zekere zin vrijer en
autonomer geworden. De robotkoe
is een andere koe geworden. Tegelijkertijd is de robotboer ook veranderd. De boer moest leren om
zich op een nieuwe manier tot de
koe te verhouden. Hij was niet
meer die vervelende man die je
komt melken, maar de toezichthouder die ervoor zorgt dat het autonome proces goed verloopt. Deze
norm van individuele vrijheid zie
je terug in nieuwe stalvormen
waarin de koe zelf kiest of ze buiten of binnen blijft.’
HET ONTWERPPROCES VAN HET
COMPUTERSPEL PIG CHASE,
EEN SPEL VOOR MENS EN DIER,
NOEM JE DE EIGENLIJKE CONCLUSIE
VAN HET PROEFSCHRIFT.
WAT BEDOEL JE DAARMEE?
‘Pig Chase is een manier om mens
en dier met elkaar in contact te
brengen. Pig Chase creëert een
nieuwe blik op het varken. Sommigen noemden het ‘spelen met je
eten’. Maar wie speelt er nu met

Pig Chase, een spel
waarbij de speler
thuis met een tablet
een lichtbol laat
bewegen op een
scherm in de stal

wie? Het spel roept vragen op. Wat
betekent het om te spelen met dieren? Ontstaat er dan vriendschap?
Kun je ook spelen en toch afstand
houden? Het project Pig Chase is
een voorbeeld van pragmatische
ethiek, die niet zoekt naar zekerheden en definitieve antwoorden,
maar ervaringen creëert waarin
met het publiek bestaande praktijken opnieuw kunnen worden bekeken.’

JE BENT CUM LAUDE GEPROMOVEERD. HEEFT DAT BETEKENIS?
‘Het is leuk voor je vader en moeder. Maar serieus: het is een hele
fijne waardering. Ik heb geprobeerd nieuwe dingen te combineren. Ik wist dat het origineel was.
Veel mensen vinden Pig Chase
grappig. Maar het is niet alleen
maar leuk, het stelt ook iets voor.
Die bijval van experts is heel bijzonder.’ RK

HOE BIODIVERS IS DE CAMPUS?
Wat groeit, bloeit en leeft er allemaal op de campus? Eerlijk gezegd, weten we het niet. Mycoloog Thom Kuyper wil daar samen met experts uit andere disciplines een mooi onderwijsproject van maken. Het idee ontstond naar aanleiding van een rondleiding die Kuyper onlangs op
de campus gaf aan De Wandelende Tak, een studentengroep van de opleiding Bos- & Natuurbeheer. In krap een uur tijd kwam Kuyper tot 51 verschillende soorten paddenstoelen.
FOTO: ERIKA VAN GENNIP

Al die veelsoortigheid roept de vraag op hoe groot de biodiversiteit op de campus eigenlijk is. Kuyper: ‘Het zou een heel mooi project zijn om dat samen met studenten te inventariseren. Het is natuurlijk merkwaardig dat je dat als universiteit in de life sciences niet precies weet.’ Kuyper wil er daarom samen met anderen wel een project van maken. Wie goede
ideeën heeft om daar handen en voeten aan te geven, kan bij hem terecht. RK
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RELIGIEUS TABOE BESCHERMT
BEDREIGDE PLANTENSOORT
• Op bedreigde Afrikaanse
plantensoorten rust opvallend vaak
een religieus taboe.
• De kennis van religieuze genezers
kan natuurbeschermers helpen.

Diana Quiroz, promovenda bij Biosystematiek, ondervroeg tijdens haar onderzoek 102 genezers in Gabon en Benin over
de vruchten, wortels en bladeren die ze gebruiken tijdens hun rituelen. Ze schrijft
hierover in the Journal of Ethnobiology
and Ethnomedicine.
Gedurende haar onderzoek leefde Quiroz een halfjaar achtereenvolgens in Benin
en Gabon. Ze reisde van gemeenschap
naar gemeenschap om te praten met genezers. Bij deze mannen en vrouwen lopen
geneeskunde en religie door elkaar in hun
werkwijze. Behandelaars raadplegen orakels en geesten voor diagnoses en maken
vervolgens geneesmiddelen uit planten.
Hun kennis dragen ze over van generatie
op generatie.
Om hun vertrouwen te winnen, leefde
Quiroz tussen de bewoners. ‘Je gaat dus
naar het open toilet en wast je ook in de rivier.’ Ondertussen vertelde ze dat ze niet
van plan was de medicijnen na te maken
maar plantensoorten wilde beschermen.
Daarmee raakte ze een gevoelige snaar
omdat bewoners zelf plantenaantallen
achteruit zien gaan, door bijvoorbeeld ontginning van het bos.

Quiroz’ informanten in Benin vertelden
haar over 414 planten die ze gebruiken.
Rondom 63 planten bestaan taboes of gelden oogstregels. Soms moet een waardevol offer worden gebracht of mogen planten alleen op bepaalde plekken worden
geoogst. Op overtreding staan hoge, bovennatuurlijk straffen, zoals ziekte of tegenspoed.
RODE LIJST
Toen Quiroz de planten naast de internationale ‘rode lijst’ legde, bleek zo’n 19 procent van de taboeplanten bedreigd, tegen
7 procent van de overige planten. Mogelijk
ontstaan taboes dus om de schaarse middelen te beheren voor de gemeenschap.
In Gabon is het verband zwakker, maar
dat ondersteunt de hypothese. In Gabon is
de druk op het bos namelijk veel kleiner
waardoor minder snel schaarste optreedt.
De promovenda vindt het nog te vroeg
voor harde conclusies over het ontstaan
van de taboes. Daarvoor is het onderzoek
nog te beperkt. Wel raadt ze natuurbeschermingsorganisaties alvast aan om vaker gebruik maken van traditionele kennis. Door wetenschap te combineren met
traditionele kennis kunnen ze neerwaartse trends opsporen. ‘Traditionele kennis
is hierbij nuttig én goedkoop te verkrijgen’, zegt Quiroz. En genezers zijn niet
de enige interessante groep. ‘Je kunt ook
praten met commerciële plukkers van medicinale planten of jagers-verzamelaars.’

VISIE <<
Koe in de wei
De Tweede Kamer wil de weidegang van melkvee verplicht
stellen in Nederland, tegen de zin van staatsecretaris Dijksma. Wat vindt de wetenschap van deze controverse? Je kunt
weidegang beter stimuleren dan een verbod instellen op het
op stal houden van de koe, zegt onderzoeker Paul Galama.
Waarom maakt de Kamer zich druk over weidegang?
‘Steeds meer koeien staan het hele jaar op stal. Van alle
koeien staat 17 procent’s zomers dag en nacht in de wei,
53 procent alleen overdag. De resterende 30 procent staat
het hele jaar op stal. Dat is slecht voor het imago van de
melkveehouderij. Door de schaalvergroting en het binnenhouden van de koeien gaat de melkveehouderij op de
intensieve veehouderij lijken. Vanuit die constatering financiert het ministerie van EZ een onderzoeksprogramma van ons, Amazing Grazing, om beweiding van melkvee te bevorderen. Het initiatief van de Tweede Kamer om
meer koeien in de wei te krijgen past daar ook in.’
Bent u voor een wettelijk verbod?
‘Nee, ik denk dat je weidegang beter kunt stimuleren
dan het op stal houden verbieden. Veel boeren snappen
dat de koe in de wei goed is voor het imago van de melkveehouderij, maar ze vinden een verplichting te ver gaan.
Daarom hebben ook zuivelbedrijven als Friesland Campina en Cono ervoor gekozen om de weidegang te stimuleren. Ze geven een hogere melkprijs aan boeren die aan
weidegang doen. In feite betalen de melkveehouders die
de koeien op stal houden de opslag voor de boeren die
wel beweiden.’

RR

Maar dat helpt blijkbaar niet om meer koeien
in de wei te krijgen?
‘Boeren met een grote veestapel, een melkrobot en weinig
land bij de boerderij kiezen vaker voor opstallen. Dat is,
ondanks de iets lagere melkprijs, voordeliger voor de boer
of kost hem minder arbeid. Daarom kijken wij in ons onderzoek hoe we deze knelpunten voor weidegang kunnen
oplossen. We geven advies hoe je veel koeien op weinig
land rond de boerderij kunt houden. En we bedenken
manieren om de melkrobot naar de wei te brengen. We
moeten innoveren om de koe in de wei te houden.’ AS

STELLING

‘To prevent misinterpretation of study
results by laymen, open access should
only be open to experts.’

Traditionele geneeskundigen houden beschermde plantensoorten mogelijk in
stand met religieuze taboes.

Linde van Lee, promoveerde op 11 november in
Wageningen
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AZIATISCH VLIEGJE ZET FRUITTEELT
OP STELTEN
• Suzuki-fruitvlieg uit Azië ramp
voor de Nederlandse
fruitsector.
• ‘We raken dit Aziatische
vliegje nooit meer kwijt.’

Het barstte altijd al van de fruitvliegjes in Nederland. Gelukkig
doen die zich tegoed aan rottend
fruit, ze tasten gezonde aardbeien,
kersen en frambozen aan de plant
niet aan. Maar de suzuki-fruitvlieg
(Drosophila suzukii) is anders. De
exoot heeft een forse legboor waarmee hij gemakkelijk een gaatje
kan maken in gaaf fruit. Vervolgens legt hij eitjes onder de schil.
Als de larven van het vliegje uitkomen, gaat het fruit rotten en is het
niet meer te verkopen.
Het Aziatische fruitvliegje werd
in 2008 voor het eerst gevonden in
Europa, vertelt fruitonderzoeker
Herman Helsen. Vanuit Spanje
heeft het zich razendsnel over het
Europese continent verspreid, tot

in Zweden. De suzuki legt tien keer
per jaar eitjes, zegt de Wageningse
entomoloog. ‘Op dit moment zitten er miljarden beestjes in Nederland. Op iedere struik met zacht
fruit vind je ze.’
De suzuki-fruitvliegen zijn niet
kieskeurig. Ze hoppen van het ene
rijpe fruit naar het andere, waardoor hun populatie gedurende het
fruitseizoen exponentieel kan toenemen. Ze zitten niet alleen op
fruitbedrijven, maar ook in onze
achtertuin, ons volkstuintje en in
het bos – overal waar fruit beschikbaar is.
MUSKIETENNETTEN
Wat te doen? ‘We raken ze nooit
meer kwijt’, zegt Helsen beslist. Hij
heeft vooral advies hoe we kunnen
voorkomen dat de plaag gedurende
het fruitseizoen explodeert. De
fruittelers moeten vooral zorgen
dat ze al het rijpe fruit afvoeren.
‘Met het oogsten van het fruit voer
je de eitjes af van het bedrijf. Als dat
consequent wordt uitgevoerd, dan

ontstaat er geen plaag. Telers moeten alle fruit, ook het fruit dat op de
grond valt, verwijderen.’
Cruciaal bij deze aanpak is dat
het fruit oogstrijp is voordat een
volgende generatie van de suzuki
ontstaat. Bij snel rijpend fruit als
aardbei en framboos is dat het geval, bij de kers niet. Daarom zijn
daar andere maatregelen nodig.
Helsen kent nog geen effectieve natuurlijke vijanden van de vlieg, dus
wellicht moeten we chemische

middelen tegen de fruitvlieg gebruiken, stelt hij. Een andere optie
is om de kersenteelt te beschermen
met muskietennetten, maar dat
zou een enorme investering vergen.
PPO Fruit in Randwijk zoekt op
dit moment naar een integrale bestrijdingsstrategie in een Nederlands consortium met fruittelers en
veilingen. Daarnaast participeert ze
in een EU-project om meer te snappen van de biologie en biologische
bestrijding van de fruitvlieg. AS

RAPPORTCIJFER VOOR JE EETGEWOONTES
• Eetgedrag samengevat in één
enkel cijfer.
• Eetscore moet dieetadvies
laagdrempelig maken.

Wageningse voedingsonderzoekers hebben een snelle vragenlijst
ontwikkeld die met één rapportcijfer aangeeft hoe gezond iemand
eet. Het bijbehorende advies moet
mensen helpen gezonder te eten
en zo hun kans op ziektes als diabetes en hart- en vaatzieken te verkleinen.
De zogeheten Eetscore werd afgelopen jaren ontwikkeld door
Linde van Lee, promovendus bij
Humane voeding, die dinsdag 11
november haar proefschrift verdedigt. Van Lee bedacht 25 vragen
over de eetgewoontes van deelneRESOURCE — 13 november 2014

mer waar ze maximaal 80 punten
voor krijgen. Maximaal tien punten voor elk van acht regels uit de
‘Richtlijnen goede voeding’ waar
Nederlanders wordt geadviseerd
zich aan te houden. Eten ze bijvoorbeeld niet te veel vet of zout,
en ligt er voldoende vis, groente en
fruit op hun bord.
VOEDINGSPATRONEN
De vragenlijst is zo eenvoudig en
laagdrempelig mogelijk om dieetadvies bereikbaar te maken voor
een grotere groep mensen. Niet alleen in de dagelijkse praktijk komt
zo’n rapportcijfer van pas. Ook bij
wetenschappelijk onderzoek kunnen de voedingswetenschappers
zelf de maat gebruiken. Zij weten
al langer dat wat op ons bord ligt
mede bepaalt of we ziektes krijgen

zoals kanker en hart- en vaatziekten. Onderzoek hiernaar gebeurt
echter vaak op niveau van individuele producten (melk) of voedingstoffen (vet). ‘Maar mensen
eten geen losse voedingsmiddelen
of vitamines,’ zegt Van Lee. ‘Het is
logischer om naar voedingspatronen te kijken.’
De Eetscore blijft echter wel
work in progress. Volgend jaar komen er al weer nieuwe voedingsrichtlijnen en moet de vragenlijst
weer aangepast worden. Wat ook
aangepast kan worden is het eetpatroon van de Nederlander, want we
doen het slecht. ‘Op al die duizenden mensen in mijn proefschrift,’
zegt Van Lee. ‘Had ik misschien
één of twee mensen met een perfecte score. Er is voldoende winst
te behalen.’ RR

Gezond eten in acht
geboden volgens de
Eetscore
1. Eet 150 tot 200 gram groente
per dag
2. Eet 200 gram fruit per dag
3. Eet 30 tot 40 gram
voedingsvezel per dag
4. Eet twee porties vis per week
5. Zorg dat minder dan 10
procent van je energie uit
verzadigd vet komt
6. Zorg dat minder dan 1 procent
van je energie uit transvetten
komt
7. Eet minder dan 6 gram zout
per dag
8. Drink minder dan 2 glazen
(man) 1 glas (vrouw) alcohol
per dag.

discussie << 11

Online zagen we stevige discussies over de verkeerssituatie rondom de campus. Moet Wageningen UR bomen omhakken voor een buslijn?
Nieuwe toegangen maken naar de campus? Hierover is het laatste woord nog lang niet gezegd.
Kom dus meepraten!

REACTIES OP...

RESOURCE-ONLINE.NL
VOLLEDIGE ONTSLUITING

LAATSTE HALTE

GOEDE KRITIEKEN

Automobilisten gebruiken de Kielekampsteeg
al een tijdje als sluiproute naar de campus.
Volgend jaar wordt dit een officiële toegangsroute, met gloednieuw fietspad. Zo kunnen
fietsers en automobilisten veilig doorrijden.

De aanleg van een snelle buslijn over de
campus begon deze week. Straks reis je sneller van campus naar station Ede-Wageningen,
maar eerst moet een flink aantal bomen wijken.

Wageningen Universiteit staat dit jaar voor
de tiende keer op één in de Keuzegids. Tien
keer, mijmert blogger Jan-Willem Kortlever,
is de universiteit nou zo goed of zijn de studenten zo weinig kritisch?

Het besluit zorgt online voor gemopper. ‘Ik vind
het legalisering van sluipverkeer,’ schrijft Bas
van Vliet. ‘Dit betekent weer een stukje stiltegebied Binnenveld opgeofferd aan autoverkeer.’
Andere reageerders vinden het plan een noodverband dat onderliggende problemen niet
oplost. ‘Dit is geen oplossing maar een verschuiving van het probleem,’ schrijft Leo van
den Berg. Hij vermoedt dat de opstoppingen op
de Mansholtlaan nauwelijks zullen afnemen.
Bovendien wachten fietsers uit Bennekom
straks nog langer op hun ‘kale kruispunt in
weer-en-wind’. Een aantal amateur-verkeerskundigen denkt vervolgens mee over mogelijke
oplossingen: open bijvoorbeeld de Bornsesteeg
vanaf de Nijenoord Allee voor auto’s. Of maak
een rondweg rondom Wageningen. Joris Kielekamp heeft echter een angstig voorgevoel dat
dit plan gewoon doorgaat, of de stad Wageningen nu voor of tegen is : ‘Het lijkt alsof de
gemeente zich weer door provincie en WUR laat
piepelen.’ Als die ontsluiting met fietspad er
echt moet komen, hoopt hij op een fietsbrug
over de Mansholtlaan naar Bennekom. ‘Dan
hebben de fietsers er nog wat aan, anders is het
alleen een autobevorderende maatregel.’

Het omzagen van bomen zorgt altijd voor emoties en blijkt dat zeker te doen op een groene
universiteit. ‘Het maakt mij enorm verdrietig
om te zien hoeveel gezonde bomen om worden
gezaagd voor een busbaan die in mijn ogen
niet nodig is,’ schrijft Tanja. Op de campus zijn
genoeg wegen om een bus te laten rijden, de
kaalslag is dus helemaal niet nodig, vindt ze.
Het doet haar extra pijn dat een ‘groene en
duurzame organisatie’ opdracht gaf voor het
zaagwerk. Wakker Vlees verbaast zich over de
discussie. Natuurlijk kan de campus wel wat
meer begroeiing gebruiken maar de bomen ziet
hij toch vooral als grondstof. ‘Het merendeel
van zulke bomen is toch ooit geplant om de
houtvoorraad te vergroten. Een investering in
de toekomst.’ Andere reageerders zijn nog
scherper. Het is ook nooit goed voor de
groene goegemeente, schrijft acht + vijf:
‘Onder het bericht over de noordelijke
ontsluiting van de campus wordt
gezegd dat we met het OV moeten.
Maar als dan de OV-verbinding verbeterd wordt, is dat ook niet
goed...’

Niet alle reageerders snappen de twijfels over
de ranglijst ‘[Ik] geloof niet dat het positivisme
vanuit Wageningen ervoor heeft gezorgd dat
we al tien jaar op rij op 1 staan,’ schrijft student. ’Als je kijkt naar internationale prestaties
wordt Wageningen nog steeds geroemd om
haar vakgebied.’ Anne sluit zich daar direct bij
aan. Ze vindt vooral dat argumenten of aanwijzingen ontbreken dat Wageningers minder kritisch zouden zijn. ‘Waar baseer je op dat er
geen discussiecultuur heerst?’ Haar eigen ervaringen – hier en op andere universiteiten - suggereren juist het tegenovergestelde. JanKD
neemt het op voor Jan-Willem. Hoeveel zegt
een enquête onder studenten nou over onderwijskwaliteit? Bovendien zat hij zelf op twee
andere universiteiten voor de WU: ‘Het is mij
juist opgevallen dat mijn
medestudenten niet kritisch
zijn. [En] niet alleen studenten, maar ook
docenten vinden het al
gauw “allemaal wel
best”.’ Maar zoals
iedere kritische student weet, één anekdote maakt nog geen
data.
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Studeren met
Op tijd in de collegezaal zijn, je aanmelden voor
vakken, een studieboek lezen of groepswerk… Het
klinkt allemaal zo vanzelfsprekend. Maar hoe zit het
als je blind bent? Of autistisch? Of op een andere
manier gehandicapt?
tekst: Milou van der Horst en Carina van Nieuwenweg / foto: Guy Ackermans

I

n Wageningen studeren honderden studenten die slim genoeg
zijn voor een academische studie,
maar daarbij wel gehinderd worden door een lichamelijke of geestelijke beperking. De universiteit
gaat daar goed mee om, zo blijkt uit jongste cijfers van de Nationale Studenten
Enquête. Met 7,4 punten uit 10 scoort
Wageningen van alle hoger-onderwijsin-

stellingen het best als het gaat om de
begeleiding van studenten met een functiebeperking, net als voorgaande jaren
overigens. De studenten zijn vooral tevreden over docenten en studiebegeleiders.
Maar wie zitten er achter die cijfers?
Hoe is het om in Wageningen te studeren
met een functiebeperking? Resource
zocht een viertal op. ‘Ik kan niet met alles
meedoen en moet vaak ‘nee’ zeggen.’

Marlijn

Owen

‘Ik moet
Owen wel
uit kunnen
laten’
Wie?
Marlijn Wagenaar
St udie? 	eerstejaars master Health
and Society
Wat?
Blind

13 augustus
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2014
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een handicap
‘Hoewel ik pas kort in Wageningen studeer, heb ik toch al het gevoel dat alles
goed voor me geregeld is. Alle docenten
waren van te voren goed ingelicht en hielden zoveel mogelijk rekening met me. Zo
vroeg een docent in het eerste college of
ik mijn medestudenten wat over mijn
geleidehond Owen wilde vertellen, zodat
ze zouden weten hoe ze hem moesten
behandelen. Ik had die vraag nog nooit
gehad.
Op mijn computer heb ik een programma dat digitale tekst voorleest. Dat
zorgt er ook voor dat ik mijn studieboeken kan lezen, maar dan moet ik het boek
wel minimaal tien weken van te voren
aanvragen. Dat was in het begin wel een
probleem, aangezien docenten toen nog
niet wisten welk boek ze wilden gebruiken, of welke druk. Tentamens maken is,
na enige moeite, ook goed geregeld. Ik
mag bij de docenten op hun kamer zitten
met een surveillant erbij. Omdat ik geen
internet mag gebruiken worden de tentamens digitaal aangeleverd op een memorystick. Ik heb gelukkig een goed contact
met de studieadviseur, wat het studeren

ook makkelijker maakt.
Ik woon nog steeds in Nijmegen,
omdat daar mijn vrienden zijn en ik daar
mijn sport heb. Als het om woonruimte
gaat moet ik er ook rekening mee houden dat ik de mogelijkheid heb om Owen
uit te laten. Het is voor mij wel een probleem dat veel gebouwen van mijn opleiding niet op de campus zitten. Dat maakt
het zowel voor mij als voor Owen lastig
om te navigeren, zeker omdat de gebouwen ook vaak meerder uitgangen hebben
waardoor ik mijn richtinggevoel verlies.
Daarnaast hebben we in veel verschillende ruimtes en gebouwen les, waardoor Owen routes gaat combineren en
het dan niet meer weet. Bijvoorbeeld: als
ik naar het Axis moet voor college, wil
Owen me nog wel eens naar het Radix
leiden omdat ik daar ook wel eens moet
zijn. Er moet dus voorlopig wel iemand
meelopen om me naar het juiste gebouw
te begeleiden totdat ik het hopelijk heb
geleerd. Het is daarentegen wel een voordeel dat de campus hier zo groen is, waardoor er genoeg mogelijkheden zijn om
Owen uit te laten.’

‘
Ik vind het leuk
om sociaal te doen’
Wie?
St udie?
Wat?

Quintin van Zuijlen
2e jaars bachelor Moleculaire levenswetenschappen
Autisme

‘Mijn studie gaat geweldig. Ik zit nu in mijn
tweede jaar en heb nog geen hertentamen
gehad. Sommige studenten met autisme
hebben het veel moeilijker, vandaar dat de
mogelijkheid bestaat om een extra studiejaar aan te vragen. Naar mijn weten krijg je
dan ook gewoon studiefinanciering, maar

Quint in

Lees
meer

ik hoop dat ik dat niet nodig heb.
Ik vind dat de WUR wel goed om is
gegaan met mijn autisme en ik zou ook
niet weten wat er anders gedaan zou kunnen worden. Toen ik pas in Wageningen
kwam kreeg ik een studiemaatje aangeboden, speciaal omdat ik autisme heb. In het
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14 >> achtergrond
eerste jaar hadden we in het begin iedere
week een afspraak waarin we besproken
wat wel en niet goed ging. Als ik iets niet
begreep, bijvoorbeeld hoe ik me moest
aanmelden voor vakken, hielp dat studiemaatje daar dan bij.
Voor zaken buiten de universiteit heb ik
Stumass. Dat is een zorginstelling die studenten met allerlei gradaties van autisme
begeleidt. Ik heb twee keer in de week een
gesprek bij Stumass waar we dan allerlei
dingen bespreken, zoals hoe ik leef, hoe
het gaat met in slaap komen, douchen,
koken, vriendschappen, sociale vaardigheden.
Je kan bij Stumass ook in een huis
wonen met allemaal mensen met autisme
bij elkaar en waar er de hele dag begeleiding is. Ik had er wel behoefte aan om ook

in zo’n huis te wonen, maar ik kreeg er
geen indicatie voor. Vanwege mijn autisme
heb ik wel voorrang gekregen bij Idealis om
op de Marijkeweg te wonen, waar ik mijn
eigen voorzieningen heb. Voordeel is dat ik
er zelf voor kan kiezen om contact met
anderen te hebben of niet, terwijl je daar in
een sterflat moeilijk onderuit komt.
Toch ga ik sociale contacten niet uit de
weg. Ik spreek soms wel af met mensen van
mijn studie en ik zit bij studievereniging
Alchemica, waar ik in de eerstejaarscommissie zat. Ik vind het leuk om sociaal te
doen, alhoewel het moeilijk voor me is.’

‘
Fijn als ze vragen
wat ik heb’
Wie?
St udie?
Wat?

Kilian Duijts
1e jaars Plantenwetenschappen
Spasticiteit

‘Het valt me op dat mensen in Wageningen heel open zijn. Als ze me op krukken
zien lopen durven ze gewoon te vragen wat
ik heb. Dan leg ik uit dat mijn spieren
teveel samen trekken waardoor ze korter
worden. Dat heeft invloed op mijn motoriek. Ik vind het fijn dat studenten en
docenten gewoon durven te vragen wat ik
heb. Dan kan ik ook beter uitleggen wat ik
wel en niet kan. Omdat ik af en toe rond
rijd in een rolstoel denken mensen al snel
dat ik helemaal niet kan lopen. Dat is niet
waar. De rolstoel is meer een backup. De
krukken gebruik ik wel veel. Zeker voor
langere afstanden of op oneven terrein.
De grootste uitdaging voor mij is het
vinden van het juiste studieritme. Net als
andere studenten eigenlijk. Er is veel te
doen en ik ga minstens één keer per week
uit. Dat deed ik in Leiden, waar ik vandaan
kom, eigenlijk nooit. Op de middelbare
school heb ik hard moeten werken. In de
derde klas heb ik een derde van de lessen
gemist in verband met een zware operatie.
Ik heb toen alles op alles gezet om toch
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over te gaan. Met succes. Ook was ik veel
tijd kwijt aan revalideren en trainen. Ik
trainde 25 uur in de week. Nog altijd moet
ik mijn beenspieren trainen met gewichten zodat ik het lopen beter vol kan houden. Maar hier in Wageningen heb ik daar
nog niet veel tijd voor gevonden. Ik merk
daarom dat ik sneller moe ben en meer
moeite heb met het lopen van lange
afstanden. Dat is wel een verschil tussen
mij en andere studenten. Wanneer ik wat
langer in Wageningen ben vind ik vanzelf
wel een goed evenwicht tussen studie, trainen en alle andere leuke dingen die hier te
doen zijn.
Een bijzondere uitdaging voor mij is
dweilen, hoewel dat misschien raar klinkt.
De rest van het huishouden lukt allemaal
prima maar dweilen is voor mij een bijna
onmogelijke beweging. Maar ik weet zeker
dat ik ook voor mijn dweilprobleem wel
een oplossing vind.’

Kilian
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‘
Ik kon het amper
nog volhouden’
Wie?
St udie?
Wat?

Lisa Hensen
1e jaars Plantenwetenschappen
Chronische vermoeidheid

‘In de vijfde klas van de de middelbare
school verloor ik plotseling veel gewicht.
Ik werd steeds magerder, terwijl de artsen
de oorzaak niet konden vinden. Ondertussen nam mijn ondergewicht gevaarlijke
proporties aan. Zelfs mijn hart begon
slechter te functioneren. Pas na twee jaar
kwamen ze erachter dat ik last had van
lactose intolerantie. De boosdoener, de
melksuiker lactose, heb ik zo snel mogelijk uit mijn dieet verbannen. Sindsdien
gaat het een stuk beter.
Maar ondertussen heb ik VWO6 wel in
twee jaar moeten doen. Een leuk examenjaar heb ik niet gehad. Tijdens de laatste
drie jaar van mijn middelbare school heb
ik door ziekte veel gezelligheid gemist. Ik
ben nu op gewicht maar het ondergewicht
heeft wel zijn impact gehad op mijn
lichaam. Ik ben snel moe en kan nog
steeds niet alles meedoen.
De universiteit is gelukkig erg flexibel.
De studiebegeleider en de decaan vertelden me dat ik gewoon lekker aan mijn
studie moest beginnen. Lukt het niet, dan
gaan ze een aangepast rooster voor me
opstellen. Ook kunnen ze dan een traject
voor me in gang zetten waarbij ik langer
over mijn studie kan doen en langer studiefinanciering krijg.
In het begin kon ik de colleges goed
meedoen. Maar na vier weken kreeg ik het
erg zwaar en kon ik het amper nog volhouden. Dat was echt een tegenvaller. Natuurlijk wil ik het liefst mijn studie zonder vertraging doorlopen. Maar dat is helaas niet

te doen. Ook op mijn sociale leven heeft
het invloed. Ik kan niet alles meedoen en
moet vaak ‘nee’ zeggen. Omdat ik me toch
student wil voelen ben ik lid geworden van
de jongerenvereniging Unitas. Daar gelden gelukkig niet zoveel verplichtingen
als bij andere studentenverenigingen. Ik
hoef niet naar feestjes en we eten vaak
gezellig samen.
Ik vertel niet aan iedereen wat ik mankeer. Zo ben ik gewoon niet. Alleen aan
studenten met wie ik moet samenwerken
aan een project vertel ik het hele verhaal.
Soms krijg ik wel eens flauwe opmerkingen. Wanneer ik de lift pak in plaats van
de trap bijvoorbeeld. Ik laat dat meestel
aan me voorbij gaan, ik weet immers wel
beter.’

Meer weten over studeren
met een beperking?
Kijk op de website van het
Expertisecentrum Handicap & Studie.

www.handicap-s t udie.nl
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EEN NIEUWE LENTE ....
Lange tijd was de busbaan over de campus een
papieren project. Ach ja, de HOV-bus die hoogwaardig openbaar vervoer zou leveren tussen station EdeWageningen, de campus en het centrum van Wageningen. Als er al nieuws was, was het de volgende
vertraging van het project. Maar met donderend
geweld is de busbaan afgelopen week realiteit
geworden. Bomen die in de weg staan, zijn gerooid
en afgevoerd. Nieuw en compenserend groen komt
elders op de campus voor in de plaats. De bus zelf
komt in mei. RK, foto Guy Ackermans
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Regen meten met masten

Nauwkeuriger dan
Op het dak van Biotechnion staat een zendmast van T-Mobile.
Een tweedehandsje. De mast onderhoudt een straalverbinding
met een mast op het dak van Forum, twee kilometer verderop
op de campus. Om regen te meten.
tekst: Roelof Kleis / foto: Guy Ackermans

T

oevalsonderzoek, noemt hoogleraar Hydrologie en kwantitatief waterbeheer Remko Uijlenhoet het hele project. Ontstaan en uitgebouwd door kennis uit toevallige
ontmoetingen. Dat zit zo. Eind jaren negentig
kwam Uijlenhoet via collega’s van de leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit bij toeval in
aanraking met de scintillometer. ‘Dat is een apparaat
waarmee je turbulentie in de atmosferische grenslaag
kunt meten aan de hand van fluctuaties in ontvangen
signalen. Zij hadden er eentje te leen die radiogolven van
27 GHz gebruikte’, legt Uijlenhoet uit. ‘Juist bij die frequentie blijkt de demping van het signaal evenredig met
de intensiteit van de regen. Een collega vroeg of dat niet
interessant was voor het meten van regen. Interessant?
Die evenredigheid is prachtig!’
Uijlenhoet en collega’s gingen meteen aan de slag.
Twee maanden meten later, was duidelijk dat het principe werkt. De gebruikte scintillometer was gemaakt
door de TU Eindhoven. Op de vraag of ze er nog eentje
konden bouwen, kwam een verrassend antwoord. ‘Bouwen? Toevallig staat het hele land er al vol mee: de zenders en ontvangers van onze mobiele telecommunicatie.
Daar kun je op eenzelfde manier regen mee meten. Via
een contact met een technicus bij Vodafone kregen we
vervolgens in 2003 twee maanden data van een aantal
straalverbindingen rond Wageningen.’
Een masterstudent ging daarmee aan de slag. Maar nog
voor de resultaten van de vervolgproeven goed en wel
waren uitgewerkt, verscheen een artikel in Science. Israëlische wetenschappers waren met het idee aan de haal
gegaan. ‘Dat was balen’, geeft Uijlenhoet eerlijk toe.
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PRIVACY
Voordat we verder gaan, moet even duidelijk zijn waarom
Uijlenhoet zo graag regen wil meten. We hebben toch buienradar? ‘Dat klopt’, beaamt Uijlenhoet. Maar het kan
beter. ‘De twee KNMI-radars die daarvoor worden
gebruikt, staan in De Bilt en Den Helder. Hoe verder je van
die radars vandaan bent, hoe onnauwkeuriger de meting.
Neerslaginformatie langs de randen van ons land is daardoor van mindere kwaliteit. Radar heeft bovendien als
nadeel dat het een indirecte meting is. Radar meet niet de
regen aan de grond, maar in de lucht op gemiddeld zo’n
anderhalve kilometer hoogte. Je moet de data altijd weer
corrigeren met gegevens van traditionele regenmeters aan
de grond. Zeker voor toepassingen in hydrologie en waterbeheer.’
Regenmeting op basis van signalen van radiostraalverbindingen heeft die nadelen in principe niet. De antennes
zitten dicht bij de grond. Reden waarom ook het KNMI
(radardeskundige Hidde Leijnse en de Wageningse postdoc Aart Overeem) bij het project betrokken is. De basis
van de techniek is een controlesignaal dat zendmasten
standaard afgeven. Uijlenhoet: ‘Om de zoveel minuten
wordt het minimum en maximum vermogen van dat signaal gemeten en vastgelegd, om te kijken of de zender nog
steeds in de lucht is. Regen dempt dat signaal en daar
maken wij gebruik van.’ Uijlenhoet benadrukt dat niemand bang hoeft te zijn dat zijn privacy in gevaar is. ‘Er zit
verder geen informatie in dat signaal. Het gaat ons alleen
om de demping van het vermogen.’ Het mooie is nu, dat er
zoveel zendmasten zijn. Het totale netwerk aan zendmasten van alle aanbieders samen in ons land beslaat vijfduizend straalverbindingen van gemiddeld drie tot vier kilo-
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het KNMI
meter. ‘Dat zijn dus in principe vijfduizend regenmeters
die realtime en continu regen meten op een ruimtelijke
schaal die relevant is voor het waterbeheer.’
DRUPPELS
De eerste slag om Science werd dus verloren. Maar het
onderzoek ging verder. Voor vervolgproeven ging de groep
van Uijlenhoet in zee met T-Mobile. Uijlenhoet: ‘Die leveren sindsdien gegevens van duizenden straalverbindingen, op basis waarvan we ieder kwartier een neerslagkaart
voor heel Nederland kunnen produceren. Dat onderzoek
leidde tot een publicatie in PNAS. Dat voelde als een revanche, kan ik wel zeggen.’ De jongste experimenten op het
dak van Forum en Biotechnion zijn erop gericht om de
neerslagschattingen verder te perfectioneren. Oftewel, hoe
kun je de demping van het signaal zo optimaal mogelijk
omzetten in regeninformatie. Vooral grootte van de regendruppels is daarbij van belang, zo blijkt uit theoretische
bespiegelingen. Onderdeel van de installatie is daarom
een zogeheten disdrometer, een apparaat dat de afmeting
en valsnelheid van individuele regendruppels meet.
Belangrijker nog dan buienradar te verslaan is de toepassing van het systeem elders in de wereld. In Afrika,
Latijns Amerika en delen van Azië waar vrijwel geen regenmeters of radars staan, vult het systeem in potentie een
gapend gat. Uijlenhoet: ‘Mobiele telecommunicatie is
tegenwoordig bijna overal, dus er zijn straalverbindingen.
Maar werkt het daar ook? De masten staan er veel verder
uit elkaar en de gebruikte frequenties zijn lager. Kun je

dan nog steeds betrouwbare regenmetingen doen? Zijn de
standaardfouten daar groter of anders? Samen met het
KNMI en de overheid ter plekke zijn we bezig om dit in
Brazilië te testen. De eerste data krijgen we binnenkort
binnen. Daarnaast wordt een
project ontwikkeld in Burkina Faso.’
In de hele wereld zijn volgens Uijlenhoet een handjevol groepen bezig de nieuwe
meettechniek operationeel
te krijgen. Essentieel daarbij
is de beschikbaarheid van
data. Telecombedrijven houden de gegevens nu nog
angstvallig voor zich. ‘Eigenlijk moet er een soort standaard komen om dit soort
gegevens beschikbaar te
maken’, vindt Uijlenhoet.
‘De ITU, de International
Telecommunication Union,
in Geneve zit op tien minuten loopafstand van de
WMO, de World Meteorological Organisation. Zo moeilijk moet dat dus niet zijn.
En anders moet het maar via
regelgeving.’

FIJN WERK
We zijn een landje van regenmeters. Wie heeft er niet
eentje in zijn tuin? Ook de officiële regenmeting door het
KNMI leunt op die passie. Het KNMI heeft een netwerk
van 325 vrijwillige regenmeters die op 24-uursbasis
door vrijwilligers worden afgelezen. De resolutie is dus
beperkt, zowel in tijd als afstand. Daarnaast heeft het
KNMI een netwerk van 31 automatische regenmeters.
Deze meten iedere tien minuten regen. Frequenter

dus, maar nog minder in aantal. De regenval in
gebieden zonder meetpunt wordt door interpolatie
ingevuld. Het zijn daarmee dus schattingen.
Regenmeting met zendmasten voor mobiele
telecommunicatie betekent een enorme verfijning
van het meetsysteem. Ons land kent vijfduizend
zendmasten die in principe continu en real-time
metingen kunnen doen.
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Uit het keurslijf
Louise Fresco schreef een nieuw boek over wetenschap en cultuur:
Kruisbestuiving. Ze houdt een pleidooi voor ‘kennis om het plezier
van de kennis’. Wat heeft de schrijver Fresco voor adviezen voor de
Wageningse raad van bestuur? Een boekbespreking.
tekst: Albert Sikkema / illustratie: Kito

‘L

eren hoe je moet leren
en hoe je een open geest
houdt is de belangrijkste taak van academische vorming’, zegt Louise Fresco. Daarom
besteedt ze in haar nieuwe boek Kruisbestuiving een hoofdstuk aan Lernen. ‘Lernen, levenslang leren, is een attitude. Het
betekent blijven lezen en vragen stellen
en aldoor daarover spreken. Kennis om
het plezier van de kennis dus, niet afgemeten aan instrumentele waarde of
maatschappelijk nut, niet gefinancierd
door overheid of bedrijfsleven, en niet in
eerste instantie ter beantwoording van
concrete maatschappelijke vragen, laat
staan ingeperkt door innovatieplannen,
platformen en core business’, schrijft
Fresco.
Dat roept de vraag op: hoe gaat Fresco de
Bestuurder dit vormgeven in Wageningen?
‘Het gaat mij om een campuscultuur
waarbij wij open staan voor andere kennis en studenten uit verschillende culturen, omdat dat ons leven verrijkt. We
hebben hier een multiculturele campus,
maar is er wel genoeg contact tussen alle
culturen? Ik hoor dat sommige leerstoelgroepen dit oppakken met gemeenschappelijke maaltijden. Dat soort initiatieven
mogen er meer komen. Een ander mooi
voorbeeld vind ik het Nexus Instituut in
Tilburg, dat lezingen organiseert over op
het oog esoterische onderwerpen zoals:
wat is tijd, wat is cultuur en wat is het
belang van Beethoven? Tot mijn verba-
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zing komen daar veel jonge mensen op
af, ook op zondagochtend om 9 uur. Mensen willen ook kennis nemen van iets dat
niet direct nut heeft.’
Wil je daar iets mee in het Wageningse
onderwijs?
‘Lernen gaat ook om de manier waarop je
onderwijs geeft, dat je de studenten ook
buiten het vak en de noodzakelijke kwalificaties laat kijken. De docenten die
genoemd worden als Teacher of the Year
doen dat volgens mij al. Die doen extra
dingen.‘
Je schrijft: ‘De vanzelfsprekende eruditie en
het plezier van het verzamelen van kennis
deden me denken aan mijn Wageningse studie, in de jaren zeventig, toen het nog mogelijk was om de meest uiteenlopende vakken te volgen van inspirerende docenten (...)
Geen vak was uitgesloten voor wie naar alles
nieuwsgierig was.’ Je schrijft ook dat de verleiding groot is om dat verleden te idealiseren, want ‘vanaf de jaren zeventig kwamen
de universiteiten al snel in de verstikkende
greep van het onmiddellijke nut en de ijzeren
hand van de markt.’
‘Ik volgde tijdens mijn studie de raarste
vakken, maar dat gold niet voor iedereen.
Ik zeg niet dat het wel goed komt als je

‘Ik pleit voor
kennismaking
met ideeën’
veel vakken aanbiedt, het gaat om je attitude. Wat in Wageningen helpt is het
kleinschalige karakter van het onderwijs
en de keuzevrijheid in het onderwijs.
Wageningen staat niet voor niets al jaren
eerste in de Keuzegids, we erkennen hier
het belang van intensieve kennisoverdracht. Ik hoop dat we dit kunnen blijven
waarmaken met de huidige bekostiging..’
In je boek formuleer je dat dwingender. Daar
zeg je: ‘Lernen vormt een richtsnoer. (...) In
een wereld die meer dan ooit afhankelijk is
van het steeds sneller toepassen van kennis,
en die daardoor ingrijpend en onomkeerbaar
verandert, zijn eigenzinnigheid, openheid,

kritisch vermogen en integriteit onmisbare
eigenschappen.’
‘We zitten nu in een afrekencultuur, door
de maatschappij gedwongen, we denken
in termen van studenten en projecten die
we als producten opleveren. Natuurlijk is
dat nuttig. Maar een universiteit is meer
dan dat. Ik pleit voor kennismaking met
ideeën en mensen waar we nog weinig
van snappen. Stap af en toe uit het keurslijf! Maar ondertussen moet je wel
gewoon vakkennis hebben, aan een kritische beunhaas hebben we niets. Je moet
statistiek snappen en wat snappen van
voedselketens en het milieu. Daarnaast
weten we dat dat je over twintig jaar veel
andere kennis en vaardigheden nodig
hebt. Dan helpt academische vorming.’
Maar is daar wel ruimte voor in het huidige
onderwijs? Hoe faciliteer je de ruimte om te
zoeken?
‘Ik denk dat de schaalvergroting en mondialisering in onderwijs en onderzoek
doorgaan. Mede door het internet worden
er inmiddels jaarlijks meer dan 10 miljoen
wetenschappelijke artikelen aangeboden.
De trend is: meer productie. We proberen
dat te counteren met kleinschalig onderwijs en voldoende contacturen. Ik voorzie
onderwijs met een combinatie van grootschalige internetcolleges zoals MOOC’s en
kleinschalig onderwijs op de Wageningse
campus. Waarbij we niet alleen sturen op
nut en rendement, maar ook op een
nieuwsgierige en open cultuur.’

KRUISBESTUIVING

Over kennis,
kunst en het leven

Louise O. Fresco, 2014

uitgeverij
Prometheus
Bert Bakker

Resource bood vorige week op haar website
exemplaren van Kruisbestuiving aan.
Onze lezers konden een exemplaar krijgen
in ruil voor een recensie. De studenten
Anne Schuurmans en Jan-Willem Kortlever
namen de handschoen op.

ANNE SCHUURMANS SCHRIJFT
Eén van de bijzonderste essays is toch zeker
‘De liefde voor kennis, of het rapport van de
Universiteit van Oeloemia’, brieven van de
fictieve dr. Sarastro. Hij constateert geshockeerd hoe het ervoor staat met het Nederlandse universiteitsleven.
Maar in dit land vindt onderwijs plaats … door
overwerkte docenten die geen tijd hebben voor
de grote aantallen studenten die zij onder hun
hoede hebben. Onder de leuze van zelfwerkzaamheid heeft men vele hoorcolleges afgeschaft, en dat terwijl de kunst van het luisteren de eerste stap is in de rijping van de jonge
geest.
De zorgen van dr. Sarastro leven ook binnen
Wageningen University. Want wat verandert
er allemaal als de groei van de universiteit
doorzet? Wat voor effecten heeft dat op het
persoonlijke karakter en de kleinschaligheid? Hopelijk hoeft de kwaliteit van onderwijs niet onder de expansie van onze universiteit te lijden!

JAN-WILLEM KORTLEVER SCHRIJFT
‘Fresco schrijft over onderwerpen die alledaags zijn (grootte van de badkuip), en toch
weer niet (de link met badplaatsen vroeger). Over zaken die mensen raken (Europa),
en toch weer niet (de invloed van de Arabisch cultuur door de tijd heen op de onze).
Het leggen van deze verbindingen is waardevol om te zien dat drijfveren in culturen niet
eens zo wezenlijk verschillen in de kern,
zoals wij vaak wel denken.
Wat me stoort is dat Fresco soms, al is het in
een bijzin, dingen zegt die uitleg behoeven
zonder dat ze die uitleg geeft. Zo stelt ze dat
nieuwsgierigheid, de basishouding van de
wetenschap, lijnrecht tegenover geloof en
ideologie staat. Van deze in mijn ogen arrogante en sturende houding van de wetenschap is ze, in voorgaande hoofdstukken,
juist wars!’
De volledige recensies staan op

www.resource.wageningenur.nl
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HETE HERFST OM
RONDJE CAMPUS
De bereikbaarheid van Wageningen en de campus is slecht. Veel medewerkers
staan dagelijks op de Mansholtlaan in de file. De provincie studeert op een
nieuwe weg rond de campus. Is zo’n weg hard nodig of niet?
tekst: Roelof Kleis, Rob Ramaker / foto: Geert Jan Bruins

Enrico van den Bogaard

Bestuurslid Bewonersvereniging
Noordwest
‘In vrijwel heel Noordwest is grote
weerstand tegen zo’n weg. Het Binnenveld is nu een vrij uitloopgebied.
Zo’n rondweg kapselt Noordwest helemaal in en dat willen we niet. Als
dat het voorstel wordt, dan krijgen we een hete herfst. Het is
frappant en verbazingwekkend dat de provincie zich kennelijk niets aantrekt van het gemeentelijk Mobiliteitsplan
dat twee jaar geleden is vastgesteld. Dat plan gaat uit van
het upgraden van bestaande infrastructuur. Uit studies
blijkt dat het verkeer daarmee voor een lange periode lucht
krijgt. Wageningen Universiteit staat voor duurzaamheid.
Er moet toch een creatievere en meer Wageningen-waardige
oplossing te bedenken zijn dan een nieuwe weg. Wij begrijpen dat de campus een betere ontsluiting nodig heeft,
maar dan wel eentje met aandacht voor ieders belangen.’

Tijs Breukink

Raad van Bestuur Wageningen UR
‘De huidige ontsluiting van de campus is onhoudbaar. Een tweede volwaardige ontsluiting moet er op korte termijn komen. Daar ben ik heel
stellig in. Twee weken terug is de
W12 opgericht, een groep van twaalf
grote werkgevers in Wageningen. Op dit moment is er discussie tussen de gemeente en de provincie over de beste
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aanpak van die bereikbaarheid. Als W12 willen wij daar
graag over meedenken. Wat ons betreft zijn er twee opties
om Wageningen aan de noordkant beter te ontsluiten: het
opwaarderen van de bestaande infrastructuur of het
Rondje Campus. Het is dus niet zo dat die rondweg om de
campus er per se moet komen, maar we hechten wel aan
een duurzame en toekomstbestendige oplossing. Overigens betekent die rondweg niet dat het autoverkeer aan de
westkant de campus op kan. Dat is op dit moment in de
plannen niet voorzien. De zogenoemde noordelijke inprikker, de afslag naar de Bornsesteeg, maakt er wel een
belangrijk deel van uit.’

Roel van Cauwenberghe

Net afgestudeerd WU-student en
raadslid GroenLinks
‘Wij zijn fel tegenstander van deze
weg, aangezien deze door een mooi
landelijk gebied zou komen. Hierdoor worden straks meer dieren aangereden of verjaagd door geluids- en
lichtoverlast. Verder moet het Dassenbos op de campus
mogelijk worden gekapt; dat zijn rampzalige dingen. Wij
onderkennen dat de verkeersproblematiek moet worden
aangepakt. We hebben met de gemeente echter de afspraak geen nieuwe wegen aan te leggen, maar bestaande
wegen te verbreden. Er ligt ook al een goed plan om de Nijenoordallee en de Mansholtlaan te verbreden. Op die manier kunnen ze de verkeerscapaciteit weer aan voor tientallen jaren. Dat maakt dit ook zo’n onzinnig plan.’
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Reactie Louise Vet

Directeur NIOO en hoogleraar
Evolutionaire ecologie
‘Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Ik ben voor een maatregel die
echt zoden aan de dijk zet op de lange termijn. Een van de opties is het
Rondje Campus. Maar laten we vooral niet op de ouderwetse manier een lap asfalt neerleggen.
Het moet en kan anders. Met veel creativiteit kun je natuurlijke elementen zodanig inbouwen dat je meer biodiversiteit creëert dan er nu is. Je kunt denken aan een weg
die energie produceert of geluidsschermen met veel natuurlijke elementen. Het moet mogelijk zijn om samen met
de mensen uit Noordwest een goede optie te bedenken. We
moeten proberen daar samen iets moois van te maken.
Waar dat op uitdraait, weet ik niet, maar dat is best spannend.’

Doortje Udo

Woont in Noordwest pal naast de
beoogde rondweg
‘Iedereen die aan de Dijkgraaf
woont, is hier tegen. Het is evident
dat overlast door fijnstof en lawaai
slecht is voor ons woongenot. Bovendien is deze weg slechts aan te leg-
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gen wanneer je een deel van het Dassenbos omhakt. Terwijl dat een oud bos is met cultuurhistorische waarde en
een stukje groen in onze omgeving. Het doortrekken van
de weg naar de Nijenoordallee schept bovendien een verkeerstechnisch monster. Ik zie nu al niet hoe verkeersstromen die de wijk in en uit gaan te combineren zijn met de
busbaan die wordt aangelegd. Laat staan als hier nog autoverkeer bijkomt. Mijn vertrouwen dat de WUR dit allemaal
op een nette manier laat gebeuren, is inmiddels tot het nulpunt gedaald.’

Evert-Jan Haalboom

Aanwonende van de Kielekampsteeg
en medewerker van Unifarm
‘Het is hier soms net een racebaan.
De drukte begint ’s ochtends om
kwart voor acht en gaat door tot ongeveer negen uur. En ’s avonds de andere kant op. Eerder liet ik mijn
hond hier graag uit, maar dat gaat niet meer. De geplande
aanleg van een fietspad maakt het nog erger vrees ik. Auto’s hoeven straks geen rekening meer te houden met fietsers. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Dat had tien
jaar geleden al gemoeten, toen besloten werd naar één campus te gaan. Toch denk ik dat het niet zo’n vaart zal lopen.
De gemeente wil de natuur van het Binnenveld beschermen en bewoners van Noordwest zijn fel tegen.
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Hockeyen tegen
Olympiërs
Hockeyen tegen dames met Olympische ringen op hun
armen getatoeëerd. Twee Wageningse studentes doen
dat sinds september bijna wekelijks, nu ze met Dames 1
van de Wageningse hockeyclub in de hoofdklasse spelen.
tekst: Yvonne de Hilster / foto: Anja van Jaarsveld

O

p een mistige doordeweekse avond zit
Nicole van Jaarsveld in de vrijwel lege kantine van de Wageningsche Mixed Hockeyclub, zoals WMHC voluit heet, over een
schrijfblok en studieboek gebogen. Terwijl
enkele teamgenoten met de coach videobeelden bekijken van de laatste wedstrijd, werkt de derdejaars studente Bodem, water, atmosfeer nog even de
collegestof door. Dit keer hoeft ze niet mee te kijken. Karlijn van der Linden (masterstudent Management, Economics and Consumer Studies) zit er wel. ‘Daar valt het gat’,
wijst coach Arnoud Boersma met enige drift in zijn stem,
en spoelt nog eens terug.

Nicole van Jaarsveld en Karlijn van der Linden
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Het is hard werken dit jaar voor Dames 1. Vorig seizoen promoveerde de bescheiden provincieclub tot
ieders verrassing naar de hoofdklasse, zeg maar de eredivisie van het hockey. Sindsdien spelen ze tegen de landelijke topclubs. En dat is heel andere koek, zo hebben ze al
gemerkt. Tot nu toe hebben ze slechts twee punten bij
elkaar gesprokkeld. De meeste wedstrijden gingen
ondanks hard werken verloren. Toch zijn Karlijn en
Nicole onverminderd positief. ‘We hebben even tijd
nodig om het niveau in de hoofdklasse op te pakken.’
NAOMI VAN AS
Voor de twee studenten blijft het een onwerkelijke ervaring om in de hoogste klasse uit te komen. Met hun promotie dit voorjaar – ‘een echte teamprestatie’ aldus topscoorder Karlijn – schreven de meiden clubhistorie. ‘We
mochten zelfs het gedenkboek van Wageningen tekenen’, lacht Nicole met lichte trots.
Wat ze bereikt hadden drong pas echt goed tot ze door
begin september, toen ze bij de eerste wedstrijd in de
hoofdklasse het veld op kwamen, in nota bene het Wagener stadion in Amstelveen, de thuisbasis van het nationaal elftal die ze alleen als toeschouwer kenden. Niet dat
de knietjes knikten. Er werd alleen wat meer gegrapt dan
anders. ‘Dit is waar we zo voor geknokt hebben’,
beschrijft Karlijn het gevoel van die middag. ‘Bovendien
konden we onbevangen spelen, we hoefden niet te winnen.’ Nicole noemt het gezonde spanning. ‘En na het
inspelen was dat weg.’
Sindsdien staan de twee studentes bijna wekelijks
tegenover een international. Maartje Paumen, Naomi van
As, Kim Lammers, Ellen Hoog, ze zijn ze allemaal al
tegengekomen. Zondag 2 november werd de jonge Australische international Anna Flanagan van MOP uit Vught
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Karlijn in actie tegen het team van
Lidewij Welten (1e links) en Maartje Paumen (2e links).

aan dit illustere rijtje toegevoegd. Na de wedstrijd klommen tientallen kinderen de hekken over voor een handtekening en foto van deze mooie meid met olympische ringen getatoeëerd op haar linkeronderarm ter herinnering
aan de Spelen van 2012.
Jaloers? Nee, het is juist leuk om tegen beroemdheden
te spelen, vinden de twee. Al was het alleen maar omdat
er nog meer publiek naar thuiswedstrijden komt dan vlak
voor hun promotie. Nicole: ‘Dat werkt als twaalfde man.
Soms staat er zeshonderd man, ze komen uit heel OostNederland hier naar toe. Eerst kon ik mijn ouders nog
wel vinden langs de lijn, maar nu niet meer.’
TEMPO
De meiden werken intussen hard om beter te worden.
Doordeweeks zijn er nu vijf in plaats van vier trainingen,
naast de wedstrijd in het weekend. De trainingen zijn ook
intensiever geworden. ‘Ons baltempo is daardoor
omhoog gegaan’, zegt verdedigster Nicole. ‘Vorig jaar
konden we het spel maken en ons concentreren op de
aanval, nu is het meer verdedigen. Je moet ook altijd
scherp zijn, ruimte om fouten te herstellen is er niet.
Maar we gaan tot het uiterste en ik heb er alle vertrouwen
in dat we meer punten gaan pakken.’ Na een ontspannen
warming-up, waar dit keer voor de gein zelfs radslagen
aan te pas komen, gaat het er inderdaad fel aan toe in een
oefenpotje. Als de bal de plank in het doel raakt, weerkaatst de doffe klap tegen de Hoevesteinflat.
Nicole moest door de zwaardere trainingen al snel
haar middagvak laten vallen, omdat ze meer rust nodig
had. Maar verder is er dit seizoen weinig veranderd. Goed
plannen om sport met studie te combineren doen de
meiden al jaren. Ook is er nog steeds geen spelersbus
maar gewoon een rijschema voor uitwedstrijden, moes-

Kampioensfoto van vorig hockeyseizoen

ten ze net als altijd zelf wat sponsorgeld binnenhalen –
de Vrienden van Dames 1 – en organiseren ze clinics en
feestjes voor jeugdleden. En na de wedstrijd hangen bij
Karlijn thuis regelmatig 16 rode shirts en 16 witte rokjes
aan de waslijn op de gang te drogen. ‘Geen idee wat mijn
huisgenoten daar eigenlijk van vinden.’

WMHC
Opgericht in 1927.
Op sportpark de Bongerd sinds 1970.
Totaal: 1122 leden.
Man/vrouw: 40 procent man, 60 procent vrouw.
Jeugd/senioren: tweederde jeugd, eenderde
senior.
• WU-studenten: zo’n 150. Ongeveer 100 vrouwen
en 50 mannen.
• Heeft 4 kunstgrasvelden:
3 semi-watervelden en 1 zandveld.
• www.wmhc.nl
•
•
•
•
•
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SPOOKY
Iedereen heeft wel eens het gevoel
dat iemand over je schouder meekijkt. Noem het een geest of een
onzichtbare aanwezigheid. Zwitserse
onderzoekers kunnen die sensatie
opwekken. De truc is de hersenen
voor de gek te houden in het gebied
waar informatie over beweging, zelfbewustzijn en de positie in de ruimte
samenkomt. Spoken bestaan dus
niet, concluderen de wetenschappers. Een vreemde conclusie.

PINK BULL
Een Ierse fokstier moet vanwege zijn
geaardheid naar het slachthuis. Het
dier is niet geïnteresseerd in de koeien die hij zwanger moet maken. ‘Ik
dacht eerst dat hij discreet was en
niet wilde paren als iedereen het kon
zien’, aldus de boer. Maar al snel
kwam de aap uit de mouw: het dier
gaat alleen achter andere stieren
aan. Hij is inmiddels te oud om te
castreren, dus een toekomst als trekdier zit er ook niet in.

Theater op je kamer
Roomservice bracht donderdag
6 november het Wageningse
centrum tot leven. Tien kleinkunstenaars traden op in de intieme
ambiance van een studentenkamer.
In ‘Witte Wilma’was het publiek de
speelbal van mime-act Tamar Blom.
Drie halfnaakte mannen beginnen
eerst met hun hoofd tegen de muur
van de woonkamer te bonken. Vervolgens schuiven ze met lege blik onderzoekend door de ruimte. Ze komen steeds dichter bij de door de kamer verspreide mensen. Ongemakkelijk dichtbij, in vreemde houdingen en soms een ongemakkelijke
aanraking.
Er klinkt zenuwachtig gegiechel.
De één begint te lachen als de mimespeler plots bij hem staat, de ander
verstart en een derde kijkt strak terug in de ogen van de artiest. Opgelucht, verwonderd maar ook vertwijfeld wat er nu precies is gebeurd, verlaten de bezoekers de woonkamer.
Op naar de volgende voorstelling.

FOTO: SVEN MENSCHEL

SLANKBEESTJES
Dikkerds hebben andere bacteriën in
hun darmen dan dunne mensen. En
die samenstelling is deels erfelijk
bepaald, beweren onderzoekers van
King’s College in Londen. Vooral de
familie van de Christensenellaceae
komt meer voor bij slanke mensen.
Muizen behandeld met deze microben blijven slanker. Dat opent nieuwe wegen in de strijd tegen obesitas.
Hoe die kleine beestjes dat flikken is
nog onopgehelderd.

UITVERKOCHT
Wie het wat rustiger aan wil doen,
kan terecht bij de Belgische Maud
Vanhauwaert. De finaliste van het
Leids Cabaret Festival 2013 vertelt
ontwapenend en vol humor over
haar schooljeugd en draagt een gedicht op met ‘Hollandse’ tongval.
Dat Vlaams ‘schijnt je toch maar te
laten inkakken’. De woonkamer van
Bolus 9 in het Bowlespark, waar zij
optreedt, ligt bezaaid met matras-

sen. In de keuken verkopen de bewoners taart, bier en fris.
Het evenement van Studium Generale was sneller uitverkocht dan
voorgaande jaren. De bezitters van
een kaartje konden rekenen op een
exclusieve voorstelling van onder anderen gitaarvirtuoos The Flamenco
Thief, skaband ROLF de Band en
eenmans theatershow BoNudget,
die een speciale show voor Roomservice had gemaakt. SdK

KA MATE! KA MATE! KA ORA! KA ORA!

GEZOCHT/ GEVONDEN
Je kent het wel: je wordt wakker na
een wild feestje en je mist iets essentieels. Je jas, je telefoon, je fiets... In
een Eindhovens café werd vorige
week een interessantere vondst
gedaan. Na het concert van de Britse
band Matchbox vond de veegploeg
een kunstgebit. Blijkbaar had de
eigenaar zijn tanden niet gemist. En
dat zegt wel iets over het feestje.

Het podium in onderwijsgebouw Forum was donderdag
30 oktober het toneel van een groepje wild gebarende
en stampende studenten. Sportstichting Thymos
organiseerde een Haka Experience. Haka is de naam
voor een verzameling dansen van de Maori, en vooral
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bekend van het Nieuw-Zeelandse rugbyteam. Voorafgaand
aan elke wedstrijd dansen de ‘All Blacks’ een haka om
de tegenstander te imponeren. Of er veel Wageningse
rugbyers aanwezig waren bij de haka is onbekend. Naar
verluidt hadden ze het te druk... met rugbyen. LvdN
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Wat voorafging: Na lange discussies over het huisfeest is het eindelijk zover.

Party Crash
K

leurrijk licht flitste door de woonkamer waar de
volumeknop wijd open stond. Het hele huis was
gevuld met feestgangers. Terwijl Bianca en Vera op
de bank nipten van hun Blue Curaçao, kwam Filippo aanlopen met een flesje bier in zijn hand: ‘Better than your naughty party theme, right?’
‘Het pakt best goed uit, ja,’ zei Bianca luchtig. Ze
was nog een beetje op haar teentjes getrapt omdat
haar themavoorstel, ‘Proud to be fout’, wegens
oubolligheid was afgeserveerd tijdens de voorbereidingen.
‘In a few minutes it’s even going to get better,’ grinnikte
Filippo. ‘But if you will excuse me ladies, I’m going to assume a better position.’ Hij liep nonchalant naar een groepje
internationale studentes.
Wat mensen floten toen ze zagen dat Derk op tafel klom.
Hij gebaarde ondertussen naar Willem-Jan om het volume te
dempen. ‘Beste mensen,’ riep Derk. ‘Het moment is gekomen
voor het maken van een levende Rubik’s cube. De eerste
deelnemer van wie alle kledingstukken een en dezelfde kleur
hebben, wint deze prachtige trofee.’ Hij hield een plankje
boven zijn hoofd waarop een Rubik’s cube op een springveer
heen en weer danste. De zaal juichte. ‘Broek uit, broek uit!’
dreunde het al snel door de kamer. Dankzij de uren die Derk
de laatste tijd had doorgebracht in de fitnesszaal had hij weinig aanmoediging nodig. Hij trok uitdagend zijn T-shirt uit en
zwaaide ermee als een lasso in het rond. Willem-Jan liet het
nummer You can leave your hat on uit de speakers knallen.
‘We beginnen!’
De mensenmassa kwam in beweging. Iedereen begon kle-

dingstukken uit te trekken, te ruilen of te zoeken naar passende kleuren. Al snel was de zaal halfnaakt. Tot plotseling
de muziek helemaal stil viel. Op Willem-Jans stek bij de
geluidsinstallatie stond een kalende man van middelbare
leeftijd.
‘Wat is hier aan de hand?!’ De feestgangers keken geschokt
naar het rood aangelopen gezicht van de huisbaas. ‘Iedereen
eruit! Mijn huis is toch geen bordeel!’ Haastig graaiden de
gasten hun kleding bij elkaar en glipten zo stilletjes mogelijk
het huis uit. De huisgenoten stonden aan de grond genageld.
‘Ik kreeg klachten over geluidsoverlast. Deze klereherrie is
drie straten verder nog te horen, belachelijk.’ Zijn blik viel op
het met ducttape dichtgeplakte gat in het balkonraam. Voor
hij kon reageren klopte Filippo kalmerend op zijn schouder,
‘Relax dude! Why the angry face? You should be happy!’
‘Why should I be happy?’ knarste de huisbaas. ‘Because you
are the winner!’ Filippo overhandigde de trofee aan de in
blauwe spijkerbroek en spijkerjack geklede huisbaas.

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

United Wardrobe komt met app
Het kostte een half jaar voordat
het af was. Maar dan heb je ook
wat, vindt het team van United
Wardrobe, een site waar je tweedehands kleding kunt kopen en
verkopen. Op 12 november lanceerden de studenten een United
Wardrobe app. Een vintage kledingkast in je broekzak.
Amper een jaar geleden ontwikkelden drie Wageningse studenten
United Wardrobe. De website gaat
als een speer: bijna 30.000 mensen

gebruiken de site. Dus werd het
tijd voor de volgende stap, aldus
Thijs Verheul, een van de bedenkers van UW. ‘Of je nu in college
zit, onderweg bent of thuisthuis,
virtueel shoppen door vintage kledingkasten kan straks allemaal via
je mobiel. Je hebt niet langer een
random reader nodig. Met een
druk op de knop heb je je favoriete
kledingstuk binnen twee dagen in
huis. Je eigen advertentie is ook
snel gemaakt. Even een foto maken van je kledingstuk en het staat

online. Kortom, het wordt allemaal
een stuk toegankelijker.’
Een goede app maken viel nog
niet mee Thijs: ‘Het is een lastig
proces. Niet alleen moet je nadenken over het ontwerp maar de app
moet ook nog eens een eigen betalingssysteem hebben. Daarnaast
moeten app en website continu gesynchroniseerd worden. In programmeertaal: een behoorlijke
klus.’
De energie en toewijding van
het team is niet onbeloond geble-

ven. 14 november, twee dagen
na de lancering van de app,
wordt de uitslag van de landelijke Accenture Innovation Award
bekend gemaakt. United
Wardrobe staat momenteel eerste in de peilingen voor de publieksprijs. ‘Op dit moment lopen we 300 stemmen voor op de
concurrentie. Dat zegt ons al genoeg.’ De app is eerst alleen verkrijgbaar voor iOs gebruikers.
De Android app volgt twee
maanden later. CN
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

HET GAT - BIOLOGICA: TIJDREIZEN
Donderdag 13 november van 22.00 tot 4.00 uur
Studievereniging Biologica is jarig, en alle Wageningse studenten zijn uitgenodigd. Met het
thema ‘time travel’ kun je alle kanten op, dus
trek je opa’s oude pak, je moeders soepjurk of
een robotpak aan en leef je uit.
IXESN - BEERCANTUS
Vrijdag 14 november van 21.00 tot 2.00 uur
Tijdens de AID heb je kennis gemaakt met een
typisch Nederlands fenomeen, de biercantus:
dat betekent bier drinken en vrolijke liedjes
zingen. Weliswaar zijn er strenge regels, maar
dat leidt juist tot veel jolijt. Zeker met internationale studenten van het Erasmus programma.
Die staan erom bekend dat ze veel feesten en
nog meer drinken. Gegarandeerd succes!

INTENSE 0317 - SO SOPHISTICATED
Donderdag 20 november van 22.00 tot 4.00 uur
Eindelijk weer een feest met stijl in Wageningen! We hebben de studenten achter Intense
0317 regelmatig voorbij zien komen op feesten,
maar we zijn blij om te zien dat ze nu zelf het
heft in handen nemen. We hebben dan ook hoge verwachtingen van dit feest. Het draait deze
avond helemaal om jou. Goed geklede mensen
krijgen korting op cocktails en de best geklede
dame wint een fles champagne.

Deze rubriek wordt verzorgd door het
Wageningen-UP team.

>> HET ECHTE WERK
‘NA TWEE WEKEN
MOEST IK ERUIT’

Wie? Jelle Baumgärtel
Wat? MSc Urban Environmental Management
Waar? 4 maanden stage bij BioTRIZ in Bath
Voor mijn stage wilde ik iets doen met een vorm van stedelijk milieubeheer die zich laat inspireren door de biologie.
Deze strategie heet ‘biomimicry’. Als we bijvoorbeeld begrijpen hoe relaties tussen individuele cellen samen kunnen leiden tot complexe en aangepaste organismes zoals planten en dieren,
kunnen we dit toepassen op de stad, wanneer je de stad ziet als een
soort super-organisme. Via een docente kwam ik in contact met BioTRIZ, een bedrijf in het Engelse Bath dat gerund wordt door een Russisch echtpaar, twee academici.
Ik heb geholpen inhoud te maken voor een database. Het echtpaar
had een stapel klaarliggen met wetenschappelijke artikelen over biologische fenomenen. Ik moest interpreteren welk ‘probleem’ wordt opgelost in dit fenomeen en welke ‘principes’ hierbij gebruikt worden.
Bedrijven kunnen dan hun probleem op dezelfde manier ‘vertalen’ en
in de database zoeken naar passende oplossingen zoals die in de loop
van miljoenen jaren evolutie zijn ontstaan. Maar deze vertaalslag bleek
lastig: het is verrassend moeilijk om duidelijk te bepalen waarvoor iets
is in de biologie.
Kort na mijn aankomst vond ik een betaalbare kamer bij een oudere
dame thuis. Helaas was zij weinig thuis, daardoor was ik in het begin
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veel alleen. Na twee weken kreeg de dame bericht van de sociale
woningbouw. Ze waren er achter gekomen dat ze een kamer verhuurde,
ik moest eruit. Uiteindelijk heeft dit goed uitgepakt want ik kwam
terecht bij een gezinnetje van drie, bij wie ik het ontzettend naar mijn
zin heb gehad. Ik genoot ervan om met ze te praten tijdens het avondeten en de wandelingen in het weekend. Zij moesten lachen om mijn
directheid, omdat ze gewend zijn aan een omslachtige en beleefde
manier van praten. Ik bewonderde op mijn beurt hun subtiele formuleringen en goede gevoel voor ironische humor. PT
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MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in… Mexico

In het nieuws: De moord op 43 studenten in het stadje Iguala
eind september houdt Mexico in zijn greep. De studenten zijn
door corrupte politieagenten aan een lokale bende
overgeleverd, en vervolgens vermoord.
Commentaar door Angel Loza-Valdez, masterstudent Food and
Health, uit Mexico.
‘Dit is een keerpunt voor de Mexicaanse samenleving. We zijn
gewend aan nieuws over moorden en verdwijningen; dat is een
dagelijkse realiteit in Mexico. Maar deze keer is het van een
andere orde – 43 studenten… Ik barstte bijna in huilen uit toen
ik het nieuws hoorde. Des te meer omdat ik het vanuit
Nederland hoorde, een plek die zo veilig is. Het is ondenkbaar
dat zoiets hier zou gebeuren. Dat beïnvloedt je manier van
denken: je realiseert je dat een veilig en vredig leven mogelijk
is. Een verschil is dat in Nederland iedereen zich inzet om de
situatie te houden zoals hij is. In Mexico is dat anders: we
bemoeien ons niet graag met politiek. Als je op straat in
Mexico iemand iets verkeerd ziet doen, zeg je er niets van. Voor
je eigen veiligheid. Maar nu is alles aan het veranderen. De
mensen komen samen, ze protesteren. Er zijn stakingen in
universiteiten in heel Mexico. Het hele land wordt wakker en
sommige deskundigen zeggen zelfs dat dit tot een revolutie
kan leiden.
De regio waar ik vandaan kom, is ook één van de gevaarlijkste
van het land. Zelf was ik ook getuige van gevechten tussen de
politie en drug lords. Soms zie je de vreselijkste dingen in mijn
stad – lichamen op straat, vermoord. Dat is de realiteit
waarmee je moet leven. Ik heb vrienden van de middelbare
school die het slechte pad kozen. Eén van hen is al dood. Het
is heel moeilijk om iets van je leven te maken als je in dit soort
omstandigheden opgroeit. De criminaliteit is overal, altijd, en
is tot in alle lagen van de overheid doorgedrongen. Sommige
mensen kiezen ervoor om makkelijk geld te verdienen,
anderen hebben geen keuze: als ze niet meewerken met de
criminelen, worden ze vermoord. Het is heel treurig. Soms kun
je ’s avonds niet naar buiten, omdat het te gevaarlijk is. In de
afgelopen tien jaar zijn er meer dan 25.000 mensen verdwenen
in Mexico – alsof heel Wageningen zou verdwijnen.’ JB

Rolf Moeliker
Op 10-11-2014
ontvingen we het
bericht dat onze
collega Rolf Moeliker op 8 November j.l. is overleden. Rolf is op 17
juni 2014 61 jaar geworden. Sinds eind
februari 2014 leed Rolf aan de gevolgen
van een herseninfarct en snel daarna is
er bij hem longkanker geconstateerd.
Sinds mei 2014 verbleef Rolf in de Hospice de Olijftak in Ede, waar we hem allemaal nog hebben bezocht.
Rolf was een markante collega, werkzaam in de afdeling Digitaal Productiecentrum van de Bibliotheek. Binnen de
afdeling wordt de onderzoeksinformatie
van Wageningen UR verwerkt. Rolf hield
zich bezig met de registratie van publicaties in Metis, en met de informatiekwaliteit in de applicatie BAPS. Veel
medewerkers binnen de hele Wageningen UR organisatie kennen Rolf als Helpdesk medewerker voor deze applicaties.
Rolf was een echte bibliotheekcollega.
Hij werkte al sinds 1999 bij de Bibliotheek, en daarvoor bij de informatievoorziening van DLO (Pudoc). Bijna alle
Bibliotheekmedewerkers hebben hun eigen persoonlijke verhaal over Rolf.
Het waren dan ook zijn persoonlijke eigenschappen die van Rolf een markante
collega maakten: aandacht, steun, vriendelijkheid en optimisme. En het zijn ook
deze eigenschappen waardoor we Rolf
binnen ons team ontzettend missen.
Toen hij eind Februari een herseninfarct
kreeg schrokken we allemaal enorm, en
de hoeveelheid post die hij toen vanuit
het Forum ontving zegt iets over hoe we
allemaal met hem, zijn zoon Dimitri en
zijn gezin, Hendrika en Lenie meeleefden. Helaas kwam toen ook al snel het
trieste bericht dat hij ook nog longkanker had en dat de behandeling daarvan
niet kon worden gestart vanwege de gevolgen van zijn infarct.
Rolf betekende voor veel van zijn collega’s een steun in moeilijke tijden. Hij
had voor iedereen een luisterend oor, en
goede raad. Een eigenschap die hem ook
jarenlang als lid van de medezeggenschap van pas kwam. Het was die persoonlijke aandacht die in veel gesprekken over Rolf naar voren komt, sinds we
wisten dat hij ziek was. De een heeft
steun aan hem gehad tijdens een periode van somberheid over het werk, de an-

dere vanwege een persoonlijke situatie
thuis en het leek alsof Rolf aan onze gezichten kon zien als er iets naars aan de
hand was; ook bij de meest gesloten
mensen onder ons, wist hij wel de juiste
snaar te raken.
We missen Rolf in ons team, onze sociale cohesie is een beetje weg, ons optimistische geluid stil. We wensen Dimitri
en zijn gezin, Hendrika en Lenie erg veel
sterkte toe de komende tijd.
Hubert Krekels, Bibliothecaris
Jan Rietel
12 april 1954 9 november 2014
Veel te vroeg
moesten wij op
9 november afscheid nemen
van onze zeer gewaardeerde collega Jan Rietel.
Sinds 1 augustus 1980 was Jan Rietel
werkzaam in Lelystad op een proefboerderij van Praktijkonderzoek Plant
& Omgeving. Hij was een allround medewerker die graag het land mocht bewerken, zaaien, poten en oogsten.
Jan was sociaal, een doorzetter, betrokken, opgewekt en ging met veel plezier
fietsend naar zijn werk. Door weer en
wind fietste hij iedere dag van Swifterbant door de polder heen naar Lelystad. Ook was Jan bedachtzaam, weloverwogen en een echte familieman.
Op zijn kledingkast hing altijd een foto
van al zijn kleinkinderen.
Vijf jaar geleden werd Jan getroffen
door een levertumor met de mededeling dat hij nog drie maanden te leven
had. De tumor werd door het lichaam
ingekapseld wat maakte dat hij weer
volledig herstelde. Elk half jaar was er
die controle en dat spannende moment. Een ‘tijdbom’ zoals Jan het zelf
noemde.
Wat opviel was dat Jan op een evenwichtige wijze met moeilijke situaties
om ging. Dat was bij zijn ziekte niet anders. Hierbij ondervond hij veel steun
bij vrienden en collega’s en putte hij
kracht en hoop uit het geloof.
Eind juni werden er uitzaaiingen geconstateerd. Het is anders gelopen dan
Jan had gehoopt en gewild.
We verliezen aan Jan een fijne en gewaardeerde collega,
Namens de collega’s van de business
unit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten, Thie Arend Brouwer
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APPZ
Apps zijn er in allerlei soorten
en maten. Nuttig, vernieuwend,
ontspannend, grappig of juist
overbodig. Dagelijks verschijnen er
honderden nieuwe titels. Resource
zet de opmerkelijkste op een rij
maar staat natuurlijk ook open voor
suggesties. Mail jouw vondst naar
tip.resource@wur.nl

BOOMID
 omen van gematigd Europa - is een veldgids
B
voor bomen van het open veld en het
natuurlijke bosgebied van de gematigde
gebieden van Europa. De gids is gemaakt door
professionele ecologe

STUDYTIME
 oncentratie wordt langer vastgehouden als je
C
op het goede tijdstip een pauze (korte) pauze
neemt. Deze app houdt dat tijdstip voor je in de
gaten.

SIMPLYNOISE
 en ruisgenerator die al het irritante
E
achtergrondgeluid wegduwt en je zo helpt te
concentreren. Bijzonder nietwaar?
App store en google play

XKCD
 KCD is een populaire webstrip over
X
betawetenschap en andere interesses voor
nerds. Wordt drie keer per week ververst.

EAT INSECTS!
 il je je vrienden verrassen met een bijzonder
W
diner? In deze app zie je precies welke insecten
je kunt voorschotelen.
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deadline indienen bericht (max. 75
woorden): één week voor verschijningsdatum. Mail: resource@wur.nl

mededelingen
Medewerker Wageningen UR zoekt
z.s.m. tijdelijke woonruimte in Wageningen e.o.
Wellicht in onderhuur of als oppas
voor een huis in de verkoop. Vooral
voor doordeweekse dagen. Kan zowel
gemeubileerd als ongemeubileerd.
Voorkeur gaat uit naar een zelfstandige woonruimte. Huurprijs max 400
euro.
REAGEREN KAN VIA RESOURCE@WUR.NL

Scriptieprijs vrouwen-/gendergeschiedenis
In het voorjaar van 2015 wordt
voor de 13e keer de Johanna W.A.
Naberprijs uitgereikt, voor de beste
(master) afstudeerscriptie op het
gebied van vrouwen- of gendergeschiedenis. De scriptie moet zijn afgerond zijn tussen 1 december
2013 en 1 december 2014. De win-

naar ontvangt een bedrag van 500
euro, en krijgt de gelegenheid om
een artikel te schrijven voor het
tijdschrift Historica. De prijs wordt
uitgeloofd door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en de Vereniging
voor Gendergeschiedenis (VVG). Uiterlijke inzenddatum is 6 januari
2015.
INFO: WWW.ATRIA.NL/ATRIA/NL/ - ACTUEEL NIEUWSOVERZICHT

Historische Beeldbank Wageningen
De Historische Beeldbank Wageningen bevat beeldcollecties van drie
Wageningse instellingen: het Gemeentearchief Wageningen, museum De Casteelse Poort en de Historische Vereniging Oud-Wageningen.
Tot nu toe zijn al meer dan 12.000
afbeeldingen in de beeldbank te
vinden waarvan een deel als afdruk
of digitaal bestand is na te bestellen. Blader ook eens door de Wageningsche Courant van 1855 tot
1947.
INFO: WWW.BEELDBANKWAGENINGEN.NL

service << 31
Fototentoonstelling: Wageningen in
de 60- en 70-er jaren in de bblthk
De Wageningse persfotograaf W.A.
Abrahamsz heeft in de periode 19601980 vele duizenden foto’s in Wageningen genomen voor meerdere kranten. Inmiddels zijn de negatieven gescand en is de Historische vereniging
Oud Wageningen op zoek naar mensen die iets kunnen vertellen over de
getoonde beelden. Aan bezoekers
van de tentoonstelling wordt gevraagd te noteren wat ze weten over
de betreffende foto. De teksten worden opgenomen in een boek dat in
het voorjaar van 2015 zal verschijnen.
LOCATIE: DE BBLTHK, STATIONSSTRAAT 2, WAGENINGEN

agenda
maandag 10 november t/m maandag
5 januari 2015

TENTOONSTELLING HENK VAN
RUITENBEEK – NEXT DIMENSION
Na meer dan dertig jaar illustreren
van talloze boeken en tijdschriften

WHIPLASH – MUZIEKFILM

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

(waaronder Resource magazine) hebben tienduizenden tekeningen zich
opgehoopt in hoge stapels mappen
en dozen. Daar liggen ze in het donker te wachten. Na enig aandringen
is Henk van Ruitenbeek de collectie
ingedoken, om een aantal tekeningen uit het duister en uit het platte
vlak te bevrijden. Komt dat zien!
LOCATIE: IMPULSE, GEBOUWNR. 115, WAGENINGEN
CAMPUS.

donderdag 13 november t/m woensdag 26 november

FILMS VOOR STUDENTEN
Filmhuis Movie W vertoont vier films:
Nena, een Nederlands drama over
een pubermeisje vol (zelf)spot met
een stoere vriend en een gehandicapte vader; Watermark, een fascinerende poëtische wereldreis over onze
existentiële interactie met water; IL
Conformista, Bernardo Bertolucci’s
klassieker over een ambitieuze professor die worstelt met zijn homoseksualiteit en verleden in fascistisch
Italië jaren ‘30; Shado’Man, een indringend portret van gehandicapte

SAMBA – DE NIEUWE INTOUCHABLES

DONDERDAGAVOND
€ 3,– STUDENTENKORTING

kinderen in de donkere straten van
Freetown in Sierra Leone.
INFO: WWW.MOVIE-W.NL

donderdag 20 november
19.00- 22.00 uur

YOUNG KLV COURSE – TO DO A
PHD, PLEASURE OR BURDEN?
Promovendi doen ongeveer vier jaar
onderzoek gericht op de publicatie
van een proefschrift. Veel studenten
twijfelen: moet je nu wel of niet een
PhD doen en wat zijn de voor- en nadelen? Prof. dr. Martin Kropff, Rector
Magnificus en Dr. Detmer Sipkema,
universitair docent aan het Laboratorium voor microbiologie, zijn de
sprekers voor deze avond.
LOCATIE: IMPULSE, GEBOUWNR. 115.
INFO: WWW.KLV.NL

dinsdag 25 november
14.30 - 17.00 uur

DIVERSITY & GENDER AWARENESS
SESSIONS
(IN DUTCH)
Diversity is of high importance to the
Wageningen UR and is achievable
only when a conscious effort is made
to deal with biases. The workshops
aim to increase awareness for the
subconscious biases that each of us
carries. Workshops will be given by
Esther Mollema from Direction, a lively and engaging trainer with extensive experience of perceptions of
leadership and implicit bias. She
provides some background information about diversity and achievement
in organisations, and provides ways
of experiencing personal biases, including a so-called ‘mindbugs’ test in
which biases related to leadership
and gender are investigated.
Venue: Forum C406.
INFO: INTRANET, PEOPLE, LOOPBAAN, DIVERSITY &
GENDER INFORMATION

dinsdag 25 november
19.30 - 21.00 uur

LEZING BLESSUREPREVENTIE
STUDENTEN
Ook benieuwd hoe jij sportblessures
kunt voorkomen? SWU Thymos organiseert een lezing over blessurepreventie. Pieter Jansen van Fysiotherapie Vis zal uitleggen hoe je sportblessures kunt voorkomen. De toegang is gratis.
LOCATIE: SPORTCENTRUM DE BONGERD, VERGADERZAAL
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Where is my nose?
Last week I moved to a university apartment in Ede. When I went to the bathroom to trim my
beard, I found the mirror there was too high for a man like me of 163 centimetres in height.
I could not see my beard and half of my nose. Only my hair, eyes and the top half of my nose were
visible. I tried to stand tall to see my beard, but it wasn’t enough. If I wanted to trim my beard
and see the result at the same time, I had to stand on tiptoe and look up at my face high above
me. My Brazilian corridor mate laughed a lot when he saw me. It was so funny.

I remember too when I first arrived in Holland. At Schiphol airport, I found that the urinal was a
bit high for me. Luckily I could still use it. Afterwards, I realized that I now live in the country with
the tallest people in the world. But I didn’t expect that the height of facilities such as mirrors and
urinals would match their build. Now, if I go to public buildings such as airports, I usually try to
find a kids’ urinal. These fit perfectly with my height. Reonaldus Reonaldus, PhD candidate in the Public
Administration and Policy Group, from Indonesia.

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.

WAAR IS MIJN NEUS?
Reonaldus is onlangs
verhuisd naar een appartement in Ede. Toen hij
voor de spiegel ging
staan om zijn baard te
knippen, merkte hij dat
deze nogal hoog hing. ‘Ik
kon mijn baard helemaal
niet zien. Alleen de bovenste helft van mijn
neus, mijn ogen en mijn
haar.’ Op zijn tenen staan
had weinig effect. Hij
moest zich ook nog uitrekken en omhoog kijken
voor het lukte.
Voor een man van 1 meter 63 valt het niet mee
in dit land met de langste mensen ter wereld.

