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>> SIMON + IT DICHTSJEN
Simon Oosting, universitair hoofddocent leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen

‘Dichten is zoveel mogelijk weglaten’
Zijn werk is beeldend en eenvoudig van taal. Maar onder
die eenvoud liggen filosofische lagen. En niet zomaar toegankelijk, want in het Fries. Simon Oosting dicht in zijn
moerstaal. Het werk op de foto is voor het project Alfabet
van het Friese cultureel tijdschrift De Moanne. Oosting
adopteerde de U. Voor info over de expositie, zie
RK / Foto: Guy Ackermans
www.demoanne.nl.
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TNO NAAR DE CAMPUS
TNO in Zeist gaat vanaf 1 januari
samenwerken met Food and Biobased Research van Wageningen UR.
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DOOR EBOLA NAAR HUIS
Heimwee naar Mali. Studente Linda
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>>

24

HOE LEUK IS WAGENINGEN?
Wageningse studenten, die al eerder in
een andere studentenstad hebben
gewoond, maken een vergelijking.

DUIZELINGWEKKEND
In Wageningen staat de beste landbouwuniversiteit die op dit moment op deze
aardbol te vinden is. Dat zegt het Amerikaanse tijdschrift U.S. News. Dat is een
mooi statement dat ze daar maken. Leuk ook om op een feestje aan vrienden of
familie te vertellen. Het is een nieuw ranglijstje dat we kunnen toevoegen aan
alle andere rankings die al bestaan. In de Taiwan ranking doen we het ook goed.
De Shanghai versie laat ons links liggen evenals de samenstellers van de Britse
Times Higher Education ranking dat doen. Elsevier kan ons ook niet in een hokje
plaatsen maar we zijn wel weer uitgeroepen tot de best toegankelijke universiteit voor mensen met een handicap en tot de duurzaamste universiteit van
Nederland. De Keuzegids noemt ons zelfs het best bewaarde Nederlandse academisch geheim. Op de keper beschouwd is het iedere week tijd voor taart om
wederom een hoge notering te vieren. Maar wat voor taart geldt, gaat ook op
voor al die ranglijstjes: overdaad schaadt. Natuurlijk moet je blij zijn met al die
complimenten maar wordt het niet eens tijd een ranking te maken van al die rankings?
Edwin van Laar

>> Bill Gates openhartig over zijn ambities. | p.16
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RAAD VAN BESTUUR ZOEKT
NIEUWE ESG-DIRECTEUR
• Kees Slingerland jaar niet
herbenoemd als directeur van
de Environmental Sciences
Group (ESG).
• Alle leerstoelhouders bij de
kenniseenheid hebben het
vertrouwen in Slingerland
opgezegd.

Per 1 juni 2015 zoekt de raad van
bestuur een nieuwe algemeen directeur van de Environmental Sciences Group. Het is tijd voor nieuw
elan, hebben raad van bestuur en
Slingerland samen geconcludeerd.
De tweede bestuurstermijn van
Slingerland loopt in mei komend
jaar af en de raad van bestuur had

meerdere partijen – directeuren,
medezeggenschap en leerstoelhouders – om advies gevraagd of
de directeur voor een derde termijn van vier jaar ESG-directeur
moest worden. In goed overleg met
Slingerland is besloten daarvan af
te zien.
De hoogleraren bij de kenniseenheid juichen het besluit toe,
zegt Lijbert Brussaard, hoogleraar
Bodembiologie en Biologische Bodemkwaliteit. Maar hij zit nog wel
met een prangende vraag: maakt
Slingerland zijn termijn als algemeen directeur af? Want alle ESGleerstoelhouders hebben enkele
weken geleden het vertrouwen in
Slingerland opgezegd. De hoogleraren hebben een conflict met Slin-

gerland over de wijze waarop de
kenniseenheid bestuurd wordt.
Volgens Slingerland is er een
vervelend incident geweest over de
begroting voor 2015, maar dat betekent volgens hem niet dat hij zijn
bestuurstermijn niet kan afmaken.
‘Een vertrouwensbreuk is niet leuk
maar ik zie dat als een incident. Ik
denk dat we de komende maanden
tot goede werkafspraken moeten
kunnen komen om deze termijn op
een positieve manier af te ronden.
Mijn persoonlijke relatie met de
hoogleraren is goed.‘
VERTROUWENSBREUK
Brussaard, die als woordvoerder optreedt van de achttien leerstoelhouders bij het departement Omge-

vingswetenschappen, is daar nog
niet van overtuigd. De communicatie met Slingerland is dusdanig
vastgelopen dat de leerstoelhouders unaniem spreken van een ‘onherstelbare vertrouwensbreuk’. De
hoogleraren vragen zich af hoe ze in
deze sfeer tot goede werkafspraken
kunnen komen met de ESG-directie
in het komende half jaar.
Vooralsnog gaat de raad van bestuur ervan uit dat Slingerland zijn
termijn als ESG-directeur afmaakt.
‘Het signaal van de hoogleraren
over Slingerland is door de raad
van bestuur geplaatst in het licht
van zijn herbenoeming’, zegt
woordvoerder Marc Lamers. ‘Dit
besluit van de raad van bestuur is
een keuze voor de toekomst.’ AS

VS: WAGENINGEN BESTE
LANDBOUWUNIVERSITEIT
• Nieuwe Amerikaanse ranking
plaats Wageningen boven UC
Davis en Cornell.

WAGENINGSE BACTERIEPOSTERS IN BUSHOKJES
In duizenden Nederlandse bushokjes hangt sinds kort een poster vol
schimmels en bacteriën. Gekweekt in Wageningen door microbioloog Rijkelt
Beumer. Ze ondersteunen de landelijke campagne ‘Ziekmakers zie je niet’.
Met een penseel schreef Beumer teksten op voedingsbodems. De kweekjes
haalde Beumer uit alledaagse dingen; vaatdoekjes, snijplanken en bedorven
nasigroenten. Het was niet de eerste keer dat Beumer schrijft met bacteriën.
Tijdens kleine practica in de jaren zeventig en tachtig was er nog tijd voor
zulke spielerei. Hij had niet gedacht hiermee ooit een miljoenenpubliek te
bereiken. ‘Het is kicken om mijn posters overal terug te zien. Ik had echt zin in
deze opdracht.’ RR
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Wageningen University is op
landbouwgebied de beste universiteit ter wereld. Dat vindt het
Amerikaanse tijdschrift US News
die deze maand een nieuwe ranking presenteerde. Het is de eerste Amerikaanse ranking van universiteiten die ook de instellingen buiten de Verenigde Staten
meeneemt.
Hoewel er al meerdere rankings
zijn, verwelkomt informatiespecialist Wouter Gerritsma van de
Wageningse bibliotheek de
nieuwkomer. Hij verwacht dat de
Amerikaanse lijst een belangrijke
rol zal spelen bij de studiekeuze
van internationale studenten.
Op de algemene ranglijst van US
News staat Wageningen UR op

plek 134, maar op de lijst met
landbouwuniversiteiten voert
Wageningen de lijst aan, voor UC
Davis en Cornell uit de Verenigde
Staten. Deze drie universiteiten
voerden dit jaar ook de lijst aan
van landbouwuniversiteiten in de
Taiwan Ranking. Andere belangrijke internationale rankings, zoals de Britse Times Higher Education en de Chinese Shanghai Rankings, hebben geen ranglijst met
landbouwuniversiteiten.
Ook op de andere Wageningse
wetenschapsgebieden, zoals de
milieu-, planten- en dierwetenschappen, behoort Wageningen
tot de wereldtop volgens de Amerikaanse ranking. Bij de milieuwetenschappen (Environment
and Ecology) staat Wageningen
UR op plaats 9, na Berkeley, Harvard en Stanford. En bij de Plant
& Animal Sciences staat Wageningen op plek 5, na vier Amerikaanse universiteiten. AS
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TNO VOEDING NAAR WAGENINGEN
• TNO- en DLO-instituut willen
fuseren in 2017.
• ‘Samen kunnen we beter
onderzoeksprojecten binnenhalen.’

TNO in Zeist gaat vanaf 1 januari
samenwerken met Food and Biobased Research van Wageningen
UR. Eind 2017 willen de betrokken

TNO-groepen verhuizen naar Wageningen om te fuseren met het
DLO-instituut. Dat maakten TNO
en Wageningen UR onlangs bekend.
De voedingsgroepen van TNO
en Wageningen UR werken al samen in het topinstituut Food and
Nutrition, waardoor hun onderzoeksvelden complementair zijn,
zegt Snoeij. Zo werkten ze de afgelopen jaren samengewerkt bij de

ontwikkeling van voedingsmiddelen met minder zout en suiker, en
bij de productie van bio-ethanol
uit reststromen in de agrosector.
‘Nu willen we toe naar grote samenwerkingsclusters’, zegt Niek
Snoeij, themadirecteur Gezond Leven van TNO. Hij gaat het managementteam vormen met Raoul Bino, directeur van Food and Biobased Research in Wageningen.
Snoeij denkt dat Wageningen

UR en TNO samen beter Europese
onderzoeksprojecten kunnen binnenhalen. Dat marktperspectief is
de belangrijkste reden waarom
TNO zijn voedingsonderzoek wil
bundelen met Wageningen UR.
TNO in Zeist was tot de conclusie
gekomen dat ze het beste naar een
campus kon verhuizen om samen
te werken met een universiteit, aldus Snoeij. Toen viel de keuze op
Wageningen. AS

kort
>> ARNOLD VAN VLIET

>> PRIJS

Arnold van Vliet is geen columnist meer
voor de Telegraaf. Wageningens bekendste bioloog maakt naar eigen zeggen
plaats voor de tv-bioloog Freek Vonk.
Van Vliet schreef twee jaar om de week
een column over de natuur in het grootste ochtendblad van ons land. ‘Aan de
ene kant is het jammer dat het is opgehouden, want het was een mooi platform. Juist omdat veel lezers van de Telegraaf anders denken over klimaatverandering dan ik. Aan de andere kant: het
kost elke keer weer een avond om zo’n
column te schrijven.’ De Telegraaf is een
van de kranten die flink bijdraagt aan
het mediabereik van Van Vliet. Verderop
in dit nummer komt Van Vliet aan het
woord in een aflevering van de serie
Kopstukken. RK

Berend van de Meer is een van de winnaars van de Unilever Onderzoeksprijs
2014. De Wageningse student Moleculaire levenswetenschappen kreeg de prijs –
2500 euro en een kunstwerk - op 27 november bij Unilever in Vlaardingen. De
prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan uitblinkende studenten in vooral exacte
vakgebieden, zoals scheikunde en biotechnologie. Van de Meer werd beloond
voor zijn masterthesis over colloïdkristallen. Hij bouwde hierbij zelf een nieuwe opstelling en publiceerde de resultaten in het toptijdschrift PNAS. Na zijn afstuderen in september is Van der Meer
begonnen met een promotie aan de Universiteit Utrecht. RR

Exit Telegraaf

Unilever beloont student

>> JONGE AKADEMIE

Nieuw Wagenings lid
Universitair docent Marleen Kamperman
is één van de tien nieuwe leden van de
Jonge Akademie. Dit is een selecte club
van jonge wetenschappelijke talenten
binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Onder de huidige circa vijftig leden bevinden zich twee andere Wageningse wetenschappers, de sociologe Hilde Bras en
plantenonderzoeker Dolf Weijers. Kamperman wordt eind maart geïnstalleerd
in Amsterdam en krijgt een lidmaatschap
voor vijf jaar. RR

MARLEEN KAMPERMAN

KEESVANVELUW <<
Bloemen en vlinders
Als ik op zaterdag met mijn vriendin boodschappen doe
bij de supermarkt oppert ze regelmatig: ‘Wees eens een
vent en koop een bos bloemen voor me’. Ik negeer dat volkomen. Ja hoor eens, vrouwen die vragen worden overgeslagen. Bloemen? Waarom altijd een bos bloemen? Waarom zijn bloemen nou zo belangrijk?
Tijdens een bijeenkomst over bloemenranden langs akkers om natuurlijke vijanden van luizen een niche te geven en zo luizen onder controle te houden, stelde ik dezelfde vraag. Een boer: ‘Nou ja, luizencontrole door bloemen te zaaien, daar vertrouw ik nog niet honderd procent
op. Maar het mooiste van die bloemenrand is dat het voorbijgangers blij maakt. Ze plukken een bosje en als ik er
toevallig ben, maken ze een praatje met me. Ze vinden het
fantastisch! Kijk, daar word ik ook blij van!’
Op de terugweg in de auto mijmerde ik verder over bloemen. Voor bijen, dronken van de nectar na een bloemenbezoek, moeten ze inderdaad de zevende hemel zijn. Volkomen gelukkig. Maar voor mensen? In dacht terug aan
een gesprek met een biologisch-dynamisch imker. ‘Bloemen’, zei hij, ‘zijn meer dan kelkblaadjes, stampers en
stempels op een steel. Bloemen zijn nog net vastzittende
vlinders en vlinders zijn op hun beurt weer blij losgelaten
bloemen. Ze zijn er om mooi te zijn.’ Van zo’n grensoverschrijdende en tegelijk integrerende gedachte word ik
nou gelukkig. Ik ben wel blij dat ik dat niet tijdens die bijeenkomst bedacht heb, want dat had ik direct verteld met
het gevaar dat die nuchtere boeren me volledig voor doorgeschoten romantische losbol hadden uitgemaakt.
Vlinders zijn weg fladderende bloemen. Tegen je geliefde
kan je zoiets wel zeggen. Liefde is ook grensoverschrijdend. Ik ga aanstaande vrijdag mijn geliefde verblijden
met een bosje nog net vastzittende vlinders, met de vraag
ze los te laten. Heel verrassend toch? Kees van Veluw
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PROEFINSTALLATIE BRENGT
‘BLAUWE ENERGIE’ DICHTERBIJ
• Energie wordt opgewekt door
contact tussen zout en zoet
water.
• Wageningse wetenschappers
stonden aan de wieg van
nieuwe energievorm.

FOTO: SIEBE SWART/HOLLANDSE HOOGTE

Een wereldprimeur voor Nederland: 26 november opende koning
Willem-Alexander op de Afsluitdijk
de eerste proefinstallatie voor
‘blauwe energie’. De installatie
maakt elektriciteit door gebruik te
maken van het ladingsverschil tussen deeltjes in zoet water en zout
water. De elektriciteit ontstaat door
het zoute water uit de Waddenzee
langs speciale membranen te laten
stromen waar aan de andere kant
zoet IJsselmeerwater loopt. Daarvoor zijn duizenden flinterdunne
gaasjes nodig die samen de oppervlakte van een voetbalveld bestrijken. Veel stroom levert dat nu nog
niet op, maar het plan is om op de
Afsluitdijk duizend modules te

bouwen. Genoeg om alle huishoudens in Friesland, Groningen en
Drenthe van stroom te voorzien.
De proefinstallatie is van het bedrijf REDstack, maar de kennis
komt oorspronkelijk uit Wageningen. Het allereerste testje in een laboratorium van de leerstoelgroep
Milieu technologie leverde in 2006
met een vermogen van 0,1 W net
genoeg stroom om een propellertje
te laten draaien. Drie jaar later kon
al het tienduizendvoudige daarvan
worden opgewekt bij zoutfabriek
Frisia in Harlingen, nog altijd niet
meer dan een magere 1000 watt
overigens. En nu dus 50.000 Watt
langs de Afsluitdijk waar voor het
eerst gebruik wordt gemaakt van
een bestaande zout-zoet waterscheiding.
ECOLOGISCHE BEZWAREN
Aan Blue Energy wordt een enorme
potentie toegekend. Als alle geschikte rivieren in de wereld het
principe zouden benutten, levert
dat 1.600 miljard watt op, ongeveer

De nieuwe proefinstallatie op de Afsluitdijk.
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de helft van de elektriciteitsbehoefte van de EU. De Nederlandse vinding zou in ons land zelf na opschaling de vorm kunnen krijgen van
‘energiedijken’.
Toch maken ecologen zich ook
zorgen over de effecten van het filteren van het zoute en zoete water.
‘Als er straks op de Afsluitdijk een
200 MW-centrale staat, gaat daar
een waterstroom doorheen zo groot
als de IJssel’, zegt Martin Baptist
van Imares Wageningen UR. ‘Er
zullen gigantische hoeveelheden
zoöplankton, vis- en mossellarven
worden uitgefilterd.’ Dat levert niet
alleen ecologische bezwaren op,
maar heeft ook economische gevolgen. Juist in westelijke Waddenzee
bevinden zich mosselzaadinvanginstallaties voor de mosselkwekers.
Vanaf eind 2015 komt er daarom
een onderzoek naar de gevolgen
voor de Waddenzee van een grootschalige Blue Energy-centrale. Instituten als NIOZ, Imares Wageningen UR en Deltares zijn daarbij betrokken. René Didde

DLO: GEEN ZICHT
OP NIEUWE CAO
• Nieuw loonbod verworpen
door de bonden.
• Beide partijen verwijten
elkaar onbuigzaamheid.

Gesprekken tussen vakbonden en
DLO hebben niet geleid tot een caoakkoord. De vakbonden beraden
zich over verdere stappen maar acties lijken dichterbij gekomen.
De bonden en DLO zijn informeel in gesprek sinds begin november. Toen wezen vakbondsleden een
bereikt onderhandelingsresultaat
af. De geplande loonstijging van 1,5
procent in twee etappes zou onvoldoende zijn.
Tijdens de hernieuwde gesprekken gaf DLO aan dat er ruimte is
voor een ‘significante verhoging’
van het loonbod, zegt Tineke
Tromp, corporate directeur van Human Resources en onderhandelaar
namens DLO. Een handreiking die
de vakbonden afwezen. Beide partijen willen geen exacte cijfers noemen. Tromp vindt dat er een goed
voorstel ligt en verwijt de vakbonden een gebrek aan realiteitszin.
‘Ik weet niet wat ik verder moet
doen. De bal ligt helemaal bij de
vakbonden.’
‘So be it’, reageert Rob van Baalen, onderhandelaar namens Abvakabo. Hij geeft aan dat de bonden
zich momenteel beraden op een volgende stap. Tijdens de onderhandelingen ervaren zij DLO juist als een
stugge onderhandelingspartner,
waar zelfs ‘logische’ aanpassingen
moeten worden afgedwongen.
In de laatste weken is zelfs een
nieuw twistpunt ontstaan. Volgens
Tromp zijn de vakbonden teruggekomen op de toezegging om leeftijdsgrenzen voor onregelmatige
diensten af te schaffen. Een principieel punt , zegt Tromp, omdat dit
formeel leeftijdsdiscriminatie is,
bovendien zou het alle lasten op
jonge werknemers leggen. Tromp
blaast hiermee een klein punt op,
vindt Van Baalen. De bonden willen slechts een overgangsregeling
voor mensen die dit recht verliezen. RR
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ZEEHONDEN VERMINKEN
BRUINVISSEN
• Mysterie rond aangespoelde bruinvissen opgelost.

De daders van de mysterieuze verminkingen van bruinvissen
zijn gevonden: grijze zeehonden. Zij bejagen de bruinvissen
voor hun voedzame spek. Dat is de eindconclusie van langdurig
forensisch onderzoek door Imares, het NIOZ en de Universiteit
Utrecht.
Smoking gun was het in bijtwonden gevonden zeehondenDNA. Verder werden op de karkassen bijt- en nagelsporen aangetroffen, zegt Mardik Leopold, DLO-onderzoeker bij Imares.
Toen in 2006 steeds meer verminkte bruinvissen aanspoelden werd eerst gedacht dat de dieren in vissersnetten waren beland. Die verklaring bleek echter onhoudbaar. Ook onderzoek
naar scheepsschroeven leverde niets op. Uiteindelijk bedacht
een Belgische onderzoeker in 2012 de zeehondhypothese.
Het jagen op bruinvissen is een geheel nieuw gedrag voor
zeehonden. Wel is duidelijk dat het een factor is om rekening
mee te houden. Ongeveer een vijfde deel van de aangespoelde
bruinvissen is bezweken aan een aanval van zeehonden. Het is
daarmee een belangrijke doodsoorzaak. Aangezien het om twee
beschermde soorten gaat kan de mens er waarschijnlijk weinig
aan doen. ‘Het is nou eenmaal de natuur’, zegt Leopold. RR

‘HET GELD
KOMT MET
KRUIWAGENS
BINNEN’

KENNISMAKELAAR
UIT BENIN KRIJGT LINTJE
Wageningen UR werkt in het buitenland vaak samen met lokale adviseurs. Een van
hen, Dominique Hounkonnou uit Benin, kreeg op 21 november op voorspraak van
Wageningen een koninklijke onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten.
‘Hounkonnou weet als geen ander complexe interacties in West-Afrika te analyseren
en te masseren om resultaat te boeken.’ Daarbij was hij 100 procent onkreukbaar en
betrouwbaar, aldus hoogleraar Niels Röling, die het verzoek indiende om Dominique
Hounkonnou een lintje te geven.
De Beninees kent Wageningen UR al 30 jaar. Hij werkte 12 jaar bij het Centre Technique
Agricole (CTA), een in Wageningen gevestigd internationaal landbouwinstituut.
Daarna promoveerde hij en werd consultant voor jonge Afrikaanse ondernemers en
ontwikkelingsprojecten. De afgelopen twaalf jaar was hij mede-coördinator van het
Convergence of Sciences-programma van Wageningen UR in West-Afrika. AS

Wat heb je gewonnen?
‘De wedstrijd heeft ruim twee maanden geduurd, bijna vierduizend mensen hebben op
ons gestemd. We hebben 20.000 euro aan tegoed gewonnen voor juridisch advies, online
reclame, coaching en hulp. Heel nuttig om ons
bedrijf verder te ontwikkelen.’

FIGUREITOUT

Studeren jullie nog?
‘Ik moet nog drie herkansingen en dan heb ik
mijn bachelor. Sjuul is klaar en Joep moet nog
een scriptie schrijven. Ik ben al fulltime voor
UW aan de slag, dus ik heb echt geen tijd meer
om er een master naast te doen.’

Wie: Thijs Verheul, student Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen
Wat: Richtte met twee
medestudenten United
Wardrobe op, een website om vintage kleding
te verhandelen.
Waarom: UW heeft de
publieksprijs van de
Accenture Innovation
Awards gewonnen.

Kunnen jullie al leven van de winst?
‘Het geld komt met kruiwagens binnen, maar
het gaat er met vrachtwagens uit. Zelf leven we
van stufi en bijbaantjes. Alles wat we verdienen
met UW gaat terug het bedrijf in. We hebben
net een app gemaakt, en 15 januari gaat we live
in België. Met onze Franstalige site. In april
gaan we Frankrijk veroveren.’
Gaat er wel eens iets mis?
‘Tuurlijk. Laatst had Sjuul alle producten in de
categorie ‘Lange rokken’ gezet. Een dag lang
was het onmogelijk om iets te vinden op de
website. Gelukkig was het vrij snel opgelost.
Het heeft hem de nodige biertjes gekost.’ NM

Bron: Facebook (17/11), VSNU-2013

Illustratie Studio Lakmoes
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INKTVIS LUISTERT MOGELIJK NAAR
VIJANDEN
• Proef bewijst dat sepia’s
geluiden waarnemen.
• Gevolgen van luidruchtige
scheepvaart nog niet bekend.

De zeekat, een inktvis die voor onze
kust leeft, blijkt een goed gehoor te
hebben. Mogelijk luisteren de dieren hiermee of ze vijanden horen
aankomen. Dit blijkt uit geluidtesten die de Wageningse biologiestudent Julia Samson uitvoerde. Ze
schrijft erover in the Journal of Experimental Biology.
‘Vooraf wisten we niet eens of ze
zouden reageren’, zegt Samson vanuit de Verenigde Staten waar ze nu
promoveert. Er bestonden aanwijzingen dat zeekatten horen, maar
Samson is de eerste die dit systematisch onderzocht. ‘Nu weten we dat
ze er op reageren en bij sommige
geluiden heel heftig.’
De biologe liet de circa 20 centimeter lange zeekatten, of sepia’s,
zwemmen in kleine bassins. Hierin
kregen ze drie seconden lang een
toon te horen terwijl hun reactie
werd gefilmd. Bij de geteste golf-

lengtes – tussen 80 en 1000 Hertz,
een gebied waarin ook wij goed horen – zag ze duidelijke veranderingen. Bij een matig volume verschoten de dieren van kleur, bij harde
geluiden spoten ze zelfs inkt en
zwommen weg. Met de gebruikte
speakers kon Samson niet testen of
inktvissen – net als dolfijnen – reageren op ultrasoon geluid. ‘We weten dus niet of inktvissen daar iets
van merken’, zegt Samson. ‘Dat zijn
twee heel verschillende geluidswerelden.’
NOORDZEE
Aangezien zeekatten hoogstwaarschijnlijk geen geluid maken, gebruiken ze hun gehoor waarschijnlijk niet voor communicatie. Samson vermoedt dat de dieren luisteren of er predatoren aankomen.
Dat zou verklaren waarom de inktvissen defensief reageren door bijvoorbeeld inkt te spuiten of zich te
camoufleren.
De laatste jaren is er steeds meer
aandacht voor ‘geluidsoverlast’ in
zee. Lawaai van schepen verstoort
bijvoorbeeld de onderlinge communicatie van bruinvissen en dol-

fijnen. Zeker in Nederland is deze
discussie relevant aangezien ‘onze’
Noordzee één van de drukst bevaren plekken ter wereld is. De zee
huisvest bovendien zo’n honderd
windmolens en een groot aantal
boorplatformen.
Samsons resultaten laten zien

dat ook niet-zoogdieren hiervan
mogelijk gevolgen ondervinden. Tegelijk met haar eigen onderzoek liet
een andere groep zien dat zeekatten mogelijk scheepsgeluiden horen, maar Samson vindt het te vroeg
om hier conclusies aan te verbinden. RR

VOGELGRIEPVIRUS KWAM AANVLIEGEN UIT AZIË
• CVI acht besmetting via
trekvogels ‘waarschijnlijk’.
• Virus komt oorspronkelijk uit
China.

Het vogelgriepvirus dat pluimveebedrijven in Hekendorp, Ter Aar
en Kamperveen heeft besmet, is
zeer waarschijnlijk via trekvogels
in Europa terechtgekomen. Dat
blijkt uit een analyse van het Centraal Veterinair Instituut (CVI).
Het vogelgrieptype H5N8 werd
op 6 november al vastgesteld bij
een Duits kalkoenbedrijf. Uit genetisch onderzoek bleek dat het vrijwel identiek was aan de virussen
die eerder dit jaar in Zuid-Korea,
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China en Japan zijn aangetroffen
op pluimveebedrijven. Bovendien
werd afgelopen week een wilde
eend met H5N8 gevonden in dezelfde Duitse regio.
Het CVI heeft geen directe relatie gevonden tussen trekvogels en
een uitbraak van vogelgriep, maar
trekvogels zijn de meest waarschijnlijke bron van het vogelgriep-virus, zegt CVI-onderzoeker
Ruth Bouwstra. Er zijn geen directe contacten geweest tussen de besmette pluimveebedrijven die bovendien ver bij elkaar vandaan liggen. Wel bevinden alle besmette
bedrijven zich in gebieden met
veel watervogels.
Opvallend is wel dat alle besmette bedrijven geen vrije uitloop

hadden, waar het pluimvee besmet
kon worden door de watervogels.
Hoe dan wel? ‘We vermoeden dat
het virus de stallen is binnengesleept op kleding of schoeisel met
wat vogelpoep, materiaal van het
erf of besmet water’, zegt CVI-onderzoeker Armin Elbers.
SIBERIË
Het vogelgriepvirus subtype H5N8
komt oorspronkelijk uit China,
waar het voor het eerst werd geïsoleerd in 2009 bij een groep klaarblijkelijk gezonde eenden op een
pluimveemarkt. Uit onderzoek
bleek dat het virus hoog virulent
was voor kippen.
Begin dit jaar verspreidde het
H5N8-virus zich snel in Zuid-Ko-

rea, en daarbij speelden trekvogels
een sleutelrol, stelden Aziatische
onderzoekers eerder dit jaar vast.
Een uitbraak van H5N8 in april op
een pluimveebedrijf in Japan werd
ook geweten aan migrerende watervogels.
Begin november 2014 werd het
besmettelijke virus aangetoond in
de uitwerpselen van Bewick toendra-zwanen. Deze zwaan broedt in
arctische gebieden, zoals Siberië,
en vliegt vanaf september naar de
overwinteringsgebieden in Noordwest-Europa, zoals in Groot-Brittannië, Denemarken en Nederland. Snel daarna meldde Duitsland als eerste Europese land een
uitbraak van vogelgriep type H5N8
bij kalkoenen. AS
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STUIFMEEL MUSEUMBIJEN
LEVERT HET BEWIJS
• Voedseltekort oorzaak afname
aantal wilde bijen
• Vooral grote bijen de dupe van
gebreken in menu

Sinds halverwege de vorige eeuw is het Nederlandse platteland sterk veranderd. De
steeds intensievere manier van landbouw
heeft forse sporen nagelaten. In een eeuw
tijd is het areaal typisch bijenlandschap
tachtig procent afgenomen. Het ligt dus
voor de hand dat gebrek aan eten de 357
(!) bekende soorten wilde bijen de nodige
moeilijkheden heeft bezorgd. Promovendus Jeroen Scheper toont dat nu op een ingenieuze manier aan.
Bioloog Scheper dook daarvoor onze
natuurhistorische musea in. Hij schraapte
van elke opgeprikte wilde bij die hij kon
vinden het stuifmeel van het lijf. Aan de
hand van het stuifmeel werd het voorkeursmenu van elke bij vastgesteld. ‘De
aanname daarbij is dat voor 1950 hun menukaart nog vol was’, legt Scheper uit. ‘Dat
er toen nog geen gebrek was aan het juiste
voedsel.’ Verspreid over een paar jaar zat
Scheper maandenlang gebogen over de
collecties van Leiden, Amsterdam, Wageningen, Leeuwarden, Rotterdam, Tilburg
en Brussel. Een monnikenwerk.
Het voorkeursmenu van de meeste bijen is in de tweede helft van de vorige eeuw

steeds minder beschikbaar geworden.
Scheper koppelde dat aan de mate van
achteruitgang van het aantal bijen. Het
verband tussen beide blijkt overduidelijk.
De gebreken in het menu verklaren bijna
de helft van de variatie in het aantal bijen
van een bepaalde soort. Scheper: ‘Voor dit
soort onderzoek is dat verrassend veel.
Het is mooi dat dit er zo uitkomt.’
AFMETING
Uit de studie blijkt dat vooral bijen het
moeilijk hebben die foerageren op vlinderbloemigen zoals klavers. Die doen het
volgens Scheper relatief slechter. Bijen die
vliegen op soorten uit de rozenfamilie (appel, aardbei, peer, pruim) zijn juist toegenomen. ‘Dat is in principe goed nieuws,
want het betekent dat we ons niet direct
zorgen hoeven te maken over de bestuiving van de gewassen binnen deze familie.’
Los van het menu blijkt ook de afmeting van de bijen een rol te spelen. Hoe
groter de bij, hoe sterker de afname van de
populatie, waarschijnlijk omdat een grotere bij meer voedsel nodig heeft.
Kennis van het ideale menu biedt houvast voor te nemen maatregelen. Door gericht te planten, kun je het soorten die het
moeilijk hebben naar de zin maken. Daarnaast is het volgens Scheper belangrijk
om te zorgen dat er het hele seizoen voldoende te eten is. RK

VISIE <<

Pas op: bevat mogelijk
sporen van pinda’s

Vanaf half december moeten menukaarten in restaurants
vermelden welke allergenen in hun gerechten zitten.
Ondernemers klagen, maar ook Huub Savelkoul, hoogleraar Celbiologie en immunologie is kritisch. ‘Dit is goed
bedoeld maar heel bemoederend.’
Wat is het probleem? Er zijn veel mensen met een
allergie, hen doe je er een plezier mee.
‘In feite heeft slechts 1 tot 2 procent van de Nederlanders een voedselallergie, terwijl liefst 17 procent denkt
allergisch te zijn. Er bestaat momenteel een hypige nadruk op allergieën, vooral rondom gluten. Dat kan zorgen voor een psychologische reactie. Verder ontstaan
sommige klachten door voedselintoleranties, bijvoorbeeld voor lactose. Dat komt niet door het immuunsysteem – een kenmerk van allergieën – maar door een enzymdefect..’
Deze wetgeving draait echter alleen om allergieën.
Gaat deze overschatting nog voor problemen zorgen?
‘Mensen met een ernstige allergie hebben hun leefstijl
allang aangepast. De wetgeving heeft juist effect op de
vage middencategorie. Mensen die vermoeden allergisch te zijn of soms reageren op voeding. Het is een
goed idee om zwaar allergische mensen te beschermen
maar je moet je afvragen of je een nulrisico moet willen
nastreven. Deze wetgeving zorgt voor enorme onrust,
en jaagt producenten en restaurants gigantisch op kosten. Het is goed bedoeld, maar heel bemoederend.’
Komt het straks wel goed dan met die wetgeving?
‘Vooral het gebrek aan een uniform systeem om te labelen is lastig, maar ook ons gebrek aan kennis. Zo weten we van veel allergene stoffen niet wat het effect is
van verhitting. Je zou krankzinnig veel onderzoek moeten doen voor een volledig systeem. Ondertussen hoeven kruisbesmettingen, van bijvoorbeeld pollen op voedingsmiddelen, niet te worden vermeld. Het is dus
goed mogelijk dat de wetgever hier straks op terug
RR
komt, of wijzigingen doorvoert.’

STELLING

‘Employers should not discourage
romantic couples to work together.’
Lotte B. Westerhof, promoveert op 3 december
in Wageningen
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GEZONDE BODEM, DUURZAME LANDBOUW
Er leven meer soorten in een handvol grond
dan er wilde planten groeien in Nederland. Dat
bodemleven staat echter onder druk door klimaatverandering, groeiende steden en moderne landbouw, signaleert Wim van der Putten in
een overzichtsartikel in Nature.
De meeste natuurlijke bodems bevatten een
enorme rijkdom aan micro-organismen die een
belangrijke rol spelen bij tal van natuurlijke
processen. Maar die soortenrijkdom staat onder druk door intensiever grondgebruik,
schrijft Van der Putten, buitengewoon hoogleraar Functionele biodiversiteit bij de leerstoel-

groep Nematologie en afdelingshoofd bij het
NIOO-KNAW. Ook agrarisch landgebruik speelt
daarbij volgens hem een rol. Intensieve landbouw leidt tot een afname van biodiversiteit. Alternatieve landbouw is beter voor het bodemleven maar levert te weinig op. Van der Putten
pleit daarom voor een ‘derde weg’ die de voordelen van intensieve en biologische landbouw
combineert.
WAT IS IN UW OGEN EEN PERFECTE BODEM VOOR
LANDBOUW?
‘Dat is een diverse bodem, waar veel activiteit
plaatsvindt die bodemstructuur genereert, die

ziekten en plagen onderdrukt en efficiënt veel
nutriënten levert aan gewassen.’
WAAROM IS HET LEVEN IN DE BODEM, DE BACTERIËN, AALTJES EN SCHIMMELS, ZO BELANGRIJK?
‘Alles wat je eet, aan kleding draagt en de lucht
die je inademt, passeert voortdurend door het
bodemleven. Dat zet dode plantenresten om in
voedingsstoffen die planten weer opnemen. Wetenschappers begrijpen steeds beter hoe die
processen in zijn werk gaan. Zonder bodemleven hoopt een dikke laag plantenresten zich op
terwijl de bodem uitgeput raakt. We zouden
geen toekomst hebben.’
U CONSTATEERT DAT DIT SYSTEEM WORDT
BEDREIGD.
‘De afgelopen tien jaar is in Europa een gebied
ter grootte van Luxemburg afgedekt met huizen,
wegen en andere afdichtende constructies. Soil
sealing heet dat. Die bodem heeft geen contact
met levende planten en kan zijn functies niet
uitoefenen. Op een paar bacteriën na gaat alles
dood.’

FOTO: SVEN MENSCHEL

U NOEMT OOK MET NAME DE GEVOLGEN VAN
MODERNE LANDBOUW VOOR DE BODEM.
‘Ja, er zijn meerdere factoren die in het artikel
aan bod komen, maar een ervan is mestgebruik.
Drijfmest is minder bevorderend voor de ontwikkeling van organische stof dan mest met stro
of compost. In bodem met veel drijfmest overheersen bacteriën en komen relatief weinig
schimmels voor, waardoor de bodem gevoeliger
wordt voor extreme omstandigheden, zoals
droogte. Verder zorgt het inzetten van steeds
zwaardere machines voor bodemverdichting.
Een bodem zonder structuur kan minder water
bergen.’

Wim van der Putten: ‘Zonder bodemleven hebben we geen toekomst.’
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HOE ZORGT DE TOEKOMSTIGE LANDBOUW DAN
VOOR BETERE BODEMS?
‘Binnen Wageningen UR heerst een controverse
tussen gangbare en biologische landbouw. We
kunnen ook samenwerken aan een derde weg
die de voordelen verbindt: landbouw gericht op
een goed functionerende bodem die zo duurzaam een hoge productie oplevert. We werken
nu aan een manuscript waarin we laten zien dat
je even hoge productie kan krijgen als conventionele landbouw, vooropgesteld dat je een bodem met veel organische stof de tijd geeft zich
in te stellen. Het is lastig om een bodem precies
te laten doen wat je wil, maar ik denk dat we met
de kennis die we nu verzamelen de volgende
stap kunnen maken.’ RR

discussie << 11

Wageningen Universiteit was flink vertegenwoordigd
tijdens College Tour met Bill Gates. Achteraf verscheen
op onze site een ingezonden brief en discussie over
Gates’ – ouderwetse - opvatting van duurzaamheid.
Hier ook wat over te zeggen? Kom mee discussiëren!

REACTIES OP...

RESOURCE-ONLINE.NL
OPEN THE GATES

Van Oosten was één van de 350 Wageningse studenten die bij de opnames van College Tour
mocht zijn. ‘Zijn werk voor de Gates Foundation
was absoluut inspirerend en ik ben ervan overtuigd dat hij het beste op heeft met de wereld’,
schrijft hij na afloop in een opiniestuk voor
Resource. ‘Toch liep ik met een bang hart de zaal
uit. Bills visie op duurzaamheid en ontwikkeling
zijn naar mijn mening op z’n best conservatief
en op z’n slechtst ronduit gevaarlijk.’
In het betoog hoorde de student over Gates’ grote vertrouwen in het probleemoplossend vermogen van technologie. Innovaties en nieuwe technologieën zorgen voor meer efficiëntie.
Uiteindelijk helpt dit de mensheid de problemen
van deze tijd op te lossen. ‘Deze techno-utopische visie druist in tegen wat we als Wageningse
wetenschappers al lang weten: onze ecologische
footprint moet krimpen, groei correleert sterk
met degradatie van ecosystemen, [...] welvaart
is niet hetzelfde als welzijn en oneindige groei
op een eindige planeet is fysiek onmogelijk.’ Als
voorbeeld noemt Van Oosten het Paaseiland,
waar de beschaving ineenstortte door overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, in dit
geval bomen. Hoe efficiënt je ook omspringt met
het omgehakte hout, wanneer je bomen sneller
kapt dan ze terug groeien volgt onvermijdelijk
een ramp. ‘Ik snap oprecht niet dat Bill, die in

zijn werk dagelijks ziet hoe in Afrika de ecosysteemdiensten het massaal af laten weten om een
leefbare omgeving te bieden aan haar inwoners,
niet inziet dat economie een sub-systeem is van
de ecologie.’
‘Ik begrijp je bezorgdheid’, reageert Anne. Toch
ziet zij ook voorbeelden waar technologie wel
een positieve invloed heeft, bijvoorbeeld door
energie op te wekken met zonnepanelen. ‘Het
probleem is dat mensen er van uitgaan dat ze
meer van iets kunnen consumeren omdat het
duurzaam is en dan is het netto effect nog steeds
0,0’ Volgens Erik-Jan van Oosten raakt ze daar
precies de zere plek. Paradoxaal genoeg zorgt de
vrije markt dat ‘consumptie van een grondstof
juist omhoog gaat
wanneer innovaties
efficiënter gebruik
mogelijk maken’.
Anne blijft erbij dat
het probleem niet in
de technologie ligt,
die is neutraal. ‘Het
grotere probleem is
het functioneren van
het economischsociale systeem, wat
gespitst is op groei
en meer consumptie.’
Andere reageerders
vinden het niet eerlijk om Gates aan te
vallen op zo’n klein
deel van zijn betoog.

Vooral omdat hij de vragen van studenten niet
kon uitkiezen. ‘Het is niet per se dat ik het
inhoudelijk met je oneens bent’, schrijft Charles
O Mann. ‘De ecologische, sociale en economische consequenties zijn zeker belangrijk.’ De
briefschrijver geeft direct toe dat hij één aspect
van Gates’ betoog heeft uitgekozen. ‘Dat lag overigens deels aan Bill zelf die weinig te melden
had over Naomi Klein en Thomas Piketty.’ Van
Oosten maakte zich na afloop vooral ongerust
over de toekomstvisie die Gates ontvouwde en
pakte dit onderwerp op. Hij vindt het eigenlijk
zelf jammer aangezien Gates zoveel goeds doet
met zijn geld. Waarom denkt zo’n slimme man,
die zo begaan is met het lot van de wereld zo
ouderwets over vooruitgang?

FOTO: ROY BORGHOUTS

Bill Gates heeft ongetwijfeld het beste voor met de wereld, schrijft Erik-Jan
van Oosten, student Urban environmental management, maar zijn idee van duurzaamheid en ontwikkeling is op zijn minst
conservatief en misschien zelfs gevaarlijk.
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Verdreven
door ebola
Ze voelde zich helemaal thuis in Mali. Maar toen ook daar
ebola de kop opstak, werd Linda Schoorl (25) gedwongen
haar stage vroegtijdig af te breken en vloog ze terug naar
Nederland. ‘Ik heb heimwee. Ik wil zó graag terug.’
tekst: Linda van der Nat / foto: Linda Schoorl

Z

e is al bijna een maand terug in Nederland,
maar in haar hoofd zit masterstudente Linda
Schoorl (25) nog in Mali. Ze zou vier maanden
stage lopen in het land, maar na twee maanden moest ze terug: het risico op ebola zou te
groot zijn. ‘Het is raar om weer terug te zijn,’
zegt ze halverwege ons gesprek in de kantine van Orion.
‘Ik weet niet zo goed wat ik hier nu moet doen, mijn
kamer is nog onderverhuurd tot december. Ik heb een
cultuurshock. In Nederland is alles hetzelfde gebleven,
maar ik ben zelf wel veranderd. Het liefst zou ik weer
terug gaan.’
De studente Development and rural innovation kwam
bij toeval in Mali terecht. ‘Het maakte me niet uit waar ik
stage zou gaan lopen, zolang ik maar iets met theater kon
doen. Theater is een ontzettend goed middel om elkaar
snel en diep te leren kennen en cultuurverschillen te
overbruggen.’
Via via vond ze een plek bij een NGO Miriyawale in
Sikasso, een stad in het zuiden van Mali, waar ze theaterlessen zou geven aan vrouwen. Mali werd toen al omringd
door landen waar een ebola-epidemie heerst, maar daardoor liet de Argo-roeister zich niet afschrikken. ‘Mensen
om mij heen vonden het erg spannend, want waarom zou
je naar een gebied gaan waar er kans is op een ebola-uitbraak? Maar ik maakte me daar niet druk om. Mali is zo
ontzettend groot. In Nederland zijn we ook niet bang dat
we ziek worden als er duizend kilometer verderop een
griepepidemie is.’
SIMPEL LEVEN
Linda voelde zich al snel helemaal thuis in Sikasso. In
een mail aan familie en vrienden schrijft ze: ‘De mensen
verstaan hier de kunst van het niks doen, van het wachten
en van het genieten. Uren voor je uit kijken met elke dag
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hetzelfde uitzicht. En niemand zeurt dat het leven niet
goed genoeg is. Ik hou er van en begin het ook te kunnen.
De dagen zijn goed zoals ze zijn (...) Ik ontdek dat ik heel
gelukkig word van minder spullen, minder afspraken,
minder drukte. Simpeler leven geeft mij veel meer
kracht.’
‘Ik heb weinig met de mentaliteit in Nederland,’ licht
ze toe. ‘Al die drukte, alles moet snel-snel-snel, studeren,
rapporten schrijven, carrière maken... Ik ben liever praktisch bezig. Daar voel ik mij veel beter bij dan bij studeren in een kantoor op de universiteit of alleen maar theorie leren.’
In het buurtcentrum van Sikasso, gerund door een
Nederlandse, ging Linda aan de slag met een vrouwelijke
theatergroep. De bedoeling was om een toneelstuk op te
voeren voor de hele gemeenschap over een zelfgekozen
onderwerp. Na de lessen werd er gezamenlijk gegeten en
al snel gingen de gesprekken over gezond eten. De vrouwen hadden veel vragen. Linda: ‘Gezondheid zit niet in
hun cultuur. Het is heel normaal om twee keer per dag
rijst met alleen pindasaus te eten. Veel mensen hebben

‘Ik weet niet zo goed wat ik hier
nu moet doen, mijn kamer is nog
onderverhuurd tot december.’
daarom overgewicht, en kinderen hebben hongerbuikjes
door een gebrek aan vitamines en mineralen. Groente en
fruit zijn niet duur en het aanbod is groot, maar het
wordt amper gekocht. Ik dacht, dit is een goed onderwerp voor het toneelstuk. Ik kan in korte tijd iets voor ze
betekenen.’
De vrouwen gingen enthousiast met het thema aan de
slag, maar voordat Linda alles goed en wel op de rit had,
kreeg ze een alarmerend bericht uit Nederland: een
ebola-sterfgeval in Mali. ‘Mijn vriendje had het op een
nieuwssite gezien. Een Malinees meisje van twee jaar had
in een bus gezeten dat door heel het land was gereden. Ze
had al symptomen; de hele rit stroomde het bloed uit
haar neus.’
In Mali brak niet direct paniek uit, maar voor de zekerheid ging het buurtcentrum voorlopig dicht. De theaterlessen stopten daarom ook. Linda nam contact op met de
universiteit, maar een protocol voor dit soort gevallen is
er niet. Haar familie maakte zich zorgen. De verzekering
raadde haar aan naar huis te komen; de kosten voor repatriëring zouden niet vergoed worden als ze ziek werd.
‘Maar ik wilde helemaal niet terug. Ik had het zó naar
mijn zin daar. Ik vond dat er in Nederland veel te panisch
over werd gedaan.’ Maar rustig afwachten kon ook niet.
‘Als het centrum dicht bleef, had ik niks te doen. De
directrice van het buurtcentrum zei ook dat ik naar huis
moest gaan. Ik heb die avond in bed vet liggen huilen, zo
erg vond ik het.’
WITTE PAKKEN
Op het vliegveld merkte ze dat de ebola-berichten toch
indruk hadden gemaakt. ‘Er liepen mensen in witte pakken met mondkapjes en toen ik het vliegtuig instapte

werd mijn temperatuur gemeten met zo’n koortspistool.
De handbagage in de vakken boven de stoelen werd
bespoten met een desinfecterende spray.’ Angstig werd
ze er niet van. ‘Ik vond het allemaal nogal kneuzig. Want
naast de dik ingepakte man stond iemand van de douane, zonder enkele bescherming.’
Pas toen er in het vliegtuig, twee rijen voor haar, een
zieke man bleek te zitten, bekroop haar eventjes een
ongemakkelijk gevoel. ‘Hij werd op het vliegveld in Lissabon door mannen in witte pakken uit het vliegtuig
gehaald. Ik ben toen wel even bij mezelf nagegaan of ik
geen contact met die man had gehad. Tegelijkertijd had
ik zoiets van: ik laat me niet gek maken. Hoe groot is nu
de kans dat hij ebola heeft? De kans op malaria, tyfus of
tbc is veel groter, want dat zijn ziektes die nog wijdverspreid zijn.’
Terug in Wageningen lukt het Linda nog niet om haar
draai te vinden. ‘Het is fijn om iedereen weer te zien,
maar ik wil ook afmaken waar ik aan begonnen ben. Ik
heb omgekeerde heimwee, ik wil zó graag terug. Ik was
gelukkig in Mali, omdat ik voelde dat ik iets zinnigs deed,
omdat er wel een plek op de wereld blijkt te zijn waar ik
me thuis voel. Inmiddels zijn meerdere gevallen van
ebola in Mali bevestigd, waardoor de veiligheidsmaatregelen waarschijnlijk nog strenger zijn geworden. Teruggaan zit er voorlopig dus niet in. Ik ga vanuit Nederland
mijn stage voortzetten, zo goed en zo kwaad als dat gaat
via Skype. Ik heb er een ietsjepietsje meer vrede mee,
maar niet echt nog.’
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On line
Onderwijspioniers
Onderwijs voor tienduizenden studenten over de hele wereld, dat
kan met een zogenaamde Massive Open Online Course, of MOOC.
Wageningen University heeft er ondubbelzinnig voor gekozen, maar
nu de uitvoering nog. Hoe pak je dat aan, zo’n online lesprogramma?
‘Het is zaak de aandacht van de student vast te houden.’
tekst: Linda van der Nat en Rob Ramaker / foto: Sven Menschel

E

en hele middag college geven voor de camera
en dan de beelden linea recta de prullenbak in
zien gaan. Het overkwam voedingshoogleraar
Sander Kersten, die afgelopen september
samen met een groepje andere onderwijspioniers werkte aan de eerste MOOC. Op 27
november deelt hij zijn ervaringen met collega’s tijdens
de informatiesessie How to cook a MOOC.

EDX
Wageningen Universiteit is lid van het
MOOC-platform EdX. Dit is opgericht door
enkele Amerikaanse topuniversiteiten,
zoals Harvard en MIT maar ook de TU Delft
is aangesloten. In tegenstelling tot con
currenten zoals Udacity heeft EdX geen
winstoogmerk. Er doen inmiddels bijna
zeventig universiteiten mee die meer dan
driehonderd gratis cursussen aanbieden.
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Begin 2015 lanceert Wageningen Universiteit de eerste MOOC. Studenten vanuit de hele wereld kunnen gratis een online versie volgen van het bachelorvak Introduction to nutrition. Twee weken later volgt een online cursus
over optimale gewasopbrengsten van Plantaardige productiesystemen. De twee cursussen zijn een uithangbord
van de universiteit.
BERESAAI
‘Ik was wel even pissig,’ zegt Kersten, terugkijkend op het
incident met de verkeerde achtergrond. ‘Maar dat zwart
zou voor een doodse sfeer zorgen. De kwaliteit was niet wat
we wilden. Zo’n online course moet een bepaalde geliktheid
hebben, met professionele en aantrekkelijke beelden.’
Het opzetten van een online cursus verschilt flink van
een gewoon vak, zegt Ulrike Wild, programmadirecteur
Online Learning. ‘Een MOOC is behoorlijk vrijblijvend.
Met één klik ben je ingeschreven, maar je hebt daarna geen
verplichting om de colleges te volgen en vervolgens punten
te halen. Het is dus zaak de aandacht van de student goed
vast te houden.’ Aangezien MOOCs pas een paar jaar
bestaan is het een kwestie van proberen en de kunst afkijken. Dat laatste is precies wat Wild de afgelopen tijd deed.
Ze volgde een flink aantal MOOCs, onder meer over Griekse
mythologie en sociale psychologie. Deels uit eigen interesse maar altijd met een timmermansoog. ‘Hoe doen ze
het? Wat zou ik anders doen?’ Uiteindelijk vond Wild zo
goede en afschrikwekkende voorbeelden. ‘Er zitten MOOCs
tussen die beresaai zijn.’
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Ook in de praktijk komt er een hoop trial and error bij
kijken, zoals Kersten merkte. Na zijn verspilde middag verdween het zwarte scherm en kreeg het team op de Dreijen
een studio met green screen. Docenten nemen hier kennisclips op, mini-colleges van circa tien minuten. Aanwijzen
gebeurt in het luchtledige net zoals bij Gerrit Hiemstra
wanneer hij het weerbericht presenteert. Achteraf worden
met een computer illustraties of afbeeldingen achter de
docent geplaatst, van bijvoorbeeld een schematisch spijsverteringsstelsel.
De docenten werken in een team waarin ook onderwijskundigen en multimediaexperts zitten. Zo’n kennisclip vereist namelijk veel meer denkwerk en voorbereiding dan een college. Daarnaast is college geven voor een
camera andere koek dan voor een gevulde collegezaal. Bij
elk struikelblok haken studenten af. Ze kunnen hun
hand immers niet opsteken wanneer ze iets niet begrijpen. Kersten schrijft daarom zijn teksten woord voor
woord uit om ze voor te lezen van een geïmproviseerde
autocue. Zo weet hij zeker dat de tekst een logisch verhaal
is dat zonder haperen en ‘eh’s’ wordt voorgelezen. Wild:
‘We werden uitgedaagd om daarop heel scherp te zijn.
Online cursussen hebben didactiek en pedagogiek
enorm op de kaart gezet.’

GREEN SCREEN
Volgens Wild zijn de ervaringen die opgedaan worden met
de MOOCs van belang voor het hele onderwijs in Wageningen. De innovatie rond nieuwe cursussen sijpelt nu al door
naar de rest van het onderwijs. Zo wordt het green screen
inmiddels ook gebruikt door andere docenten. ‘Ze ontdekken dat ze beter de basis van genetica kunnen uitleggen in
drie strakke videoclips, dan de stof honderd keer te herhalen in de collegezaal. Dat is precies wat de commissie
Groei eerder dit jaar voorstelde. Door in te zetten op technologie kan Wageningen Universiteit goed onderwijs
behouden bij groeiende studentenaantallen.’
Kersten profiteert zelf ook van de MOOCs. Wanneer
hij zijn vak weer geeft op de campus gebruikt hij zijn filmpjes. Dat geeft meer ruimte voor werkcolleges en intensieve begeleiding door docenten. Ondertussen wacht hij
af hoeveel mensen zich aanmelden voor zijn cursus. Kersten hoopt op dertig- tot veertigduizend. Waarschijnlijk
meer dan alle studenten die hij ooit voor zich zal hebben
in een collegezaal.

On line
Onderwijspionier

AANTALLEN

PIONIERS
Sander Kersten,
hoogleraar Voedsel,
metabolisme en
genomics
‘Het maken van een
MOOC vergt allerlei
soorten vaardigheden
en haalt je uit reguliere onderwijstaken,
die je wel in de vingers hebt. Ik heb hier
ontzettend veel tijd en werk ingestoken en
daar heb ik geen minuut spijt van gehad.’

Het woord ‘massaal’ of ‘massive’ uit de
afkorting MOOC moet je heel letterlijk nemen.
De populairste cursussen hebben meer dan
honderdduizend studenten. Ook Wageningen
hoopt enkele tienduizenden studenten te
trekken voor elk van de beide vakken. Bij
MOOCs maakt echter een veel kleiner deel dan
bij reguliere vakken de cursus daadwerkelijk
af. Het merendeel van de cursussen heeft een
completion rate lager dan 15 procent.

Gerrie van de Ven,
universitair docent
bij Plantaardige
productiesystemen
‘Het was hartstikke
leuk hier in een team
aan te werken. Ik kijk
nu heel anders naar mijn vakken. Je neemt
sneller iets vernieuwends mee; animaties
of een filmpje.’

If the video does not play automatically, click here
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VRAGENVUUR
Bill Gates, de rijkste man ter wereld, het hemd van
het lijf vragen. Dat voorrecht kregen zo’n 350
Wageningse studenten onlangs tijdens de opnames
van College Tour. Omdat Gates dankzij de inspanningen van de Wageningse onderzoeker Gerlinde de
Deyn naar het tv-programma was gekomen, hadden
Wageningse studenten ditmaal een streepje voor.
Ze bleken een brede interesse te hebben, van ziektebestrijding in Afrika tot de innovaties van de toekomst. Een vrijpostige studente vroeg Gates met
een knipoog of zijn zoon nog vrijgezel was (ja, maar
hij is pas zestien). Wie niet aan de beurt kwam, kon
zichzelf een dag later nog wel terug proberen te vinRR, foto Roy Borghouts
den op televisie.
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‘Als je geen
massa’s op
de been kunt
brengen dan
wordt het lastig’
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Wageningse kopstukken: Arnold van Vliet

Bioloog met
een missie

Een portret van Arnold van Vliet, Wageningens bekendste bioloog,
gaat natuurlijk over de natuur. Maar nog onvermijdelijker over impact.
Over Science for Impact en de wil om het verschil te maken.
tekst: Roelof Kleis / fotografie: Guy Ackermans

H

et jaar is nog niet voorbij, we moeten nog
een maandje. Maar nu al staat vast dat 2014
een uitzonderlijk jaar was voor de natuur.
‘Een spectaculair jaar’, zegt Arnold van Vliet
beslist. En hij kan het weten. Als geen ander
in ons land neemt hij de natuur de pols. Als
een soort dokter. En de patiënt heeft verhoging: 2014
wordt het warmste jaar ooit. ‘Dat wil zeggen, sinds de
metingen zijn begonnen.’ Je hoeft maar naar buiten te
kijken om te zien wat dat betekent. Het is eind november,
veel bomen zitten nog in het blad, de herfst is nog steeds
niet afgelopen. Terwijl die toch zo vroeg begon. ‘In augustus begon de bladverkleuring al. Veel eerder dan we hadden gedacht’, legt Van Vliet routineus uit. Hij heeft het
kort voor het gesprek nog uitgelegd aan Vara’s Vroege
Vogels, zijn vaste spreekbuis op de zondagochtendradio.
‘De laatste jaren zagen we dat de herfst juist verder naar
achteren schoof. Maar augustus was plotseling koud,
waardoor de herfst begon. De hoge temperaturen daarna
vertraagden de bladverkleuring en inmiddels is het een
late herfst geworden.’
Dat is dus wat Van Vliet doet. Hij bestudeert veranderingen in de timing van jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur. Fenologie, in biologentaal. En dan
vooral het effect van klimaatverandering op die timing.
Hij doet daarbij een voortdurend beroep op de kennis
van de massa. Waarnemingen van u en mij over de
natuur in onze eigen omgeving. Van Vliet heeft van dit
citizen science zijn specialisme gemaakt. Wetenschap
bedrijven samen met het publiek. Er zijn waarschijnlijk
weinig mensen in ons land die nog nooit van de Natuurkalender hebben gehoord, van de Muggenrader, de

Tekenradar, de Allergieradar of de Splashteller. Succesnummers uit Van Vliets repertoire.
Die bewering is makkelijk te staven. Van Vliet houdt
zijn media-activiteiten nauwgezet bij. Al jaren berekent
hij op basis van oplagecijfers en kijk- en luistergegevens
zijn ‘bereik’ via de media. Het jaar 2014 was ook wat dit
betreft een topjaar. ‘Vorig jaar was een record met 200
miljoen mensen. Ik zit nu, met nog anderhalve maand te
gaan, al op 280 miljoen mensen.’ Voor de goede orde: dat
zijn dus geen ‘unieke bezoekers’, maar lezers, kijkers en
luisteraars die zijn boodschappen hadden kunnen zien

ARNOLD VAN VLIET

Haastrecht 1973

1991-1996 studie Biologie Wageningen Universiteit
1997 	onderzoeker bij Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek (nu Alterra)
1998 	onderzoeker bij Rijks Instituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
1999 	onderzoeker bij International Center
voor Integrative Studies, Universiteit
van Maastricht
2000 	Wageningen Universiteit, onderzoeker
leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
2001 	start van Natuurkalender.nl
2008 	dissertatie: Monitoring, analysing,
forecasting en communicating
phenological changes
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‘Media-aandacht is cruciaal’

>>

of horen. Voor dat succes dit jaar zijn een paar verklaringen. Van Vliet: ‘We hebben dit jaar de Groenmonitor van
Alterra in de media gezet en de Muggenradar, samen met
het Laboratorium voor Entomologie. Dit is het jaar van de
berkenwants en de Suzuki-fruitvlieg. Daar komt bij dat
2014 wat weer betreft een bijzonder jaar is. Verder wordt
Natuurbericht.nl, onze natuurnieuwssite, steeds meer
door journalisten gebruikt als een betrouwbare bron over
de natuur. Alles wat we daar op zetten, is in feite een persbericht.’
CITIZEN SCIENCE
Van Vliet ontdekte de kracht van citizen science al in zijn
studententijd in Wageningen. ‘Voor een afstudeervak bij
het IBN (nu Alterra) kwam ik in contact met de archieven
van het Nederlands Fenologisch Waarnemingsnetwerk.
Stapels ordners met waarnemingen van mensen sinds
1868. Bij analyse van die gegevens zie je dat er een heel
duidelijk effect is van de temperatuur op wat er om je
heen gebeurt. Fenologie blijkt een hele goede indicator
voor veranderingen in de natuur als gevolg van veranderingen in weer en klimaat. Op basis van waarnemingen
van vrijwilligers krijg je een goed beeld van hoe een jaar
eruit ziet en hoe het zich verhoudt tot andere jaren.’ Op
zoek naar de vraag hoe de natuur op wereldschaal veran-
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dert, knutselde Van Vliet vervolgens op zijn Haarwegkamertje een e-mail listservice in elkaar.
‘Een verzendlijst eigenlijk, om de internationale communicatie tussen fenologen te verbeteren. Als student
was ik op die manier heel snel een schakel in het systeem. Dat je op die manier ideeën kunt uitwisselen en de
wetenschappelijke wereld kunt mobiliseren, opende voor
mij de ogen.’ Die ervaring vormde de basis voor de ontwikkeling van een door Brussel gefinancierd Europees
fenologienetwerk. Een persbericht daarover bracht
Vroege Vogels over de vloer. ‘Dat programma had in het
verleden een fenolijn gehad. Of het niet aardig zou zijn
om dat samen met Van Vliet weer op te pakken? Wist ik
veel dat wekelijks een half miljoen mensen naar Vroege
Vogels luisteren. Ik had er nog nooit van gehoord. Wat wil
je, zondagochtend tussen acht en tien uur? Hallo, ik was
net afgestudeerd.’ Een eerste oproep leverde tweeduizend reacties op. De rest is geschiedenis.
Van Vliet haalt vaak en makkelijk de media. Dat is een
talent, maar er zit ook een duidelijke strategie achter.
‘Kijk, ik wil bepaalde doelen realiseren met mijn werk.
Voor Natuurkalender bijvoorbeeld willen we de timing
van de natuur monitoren en de effecten van de klimaatverandering daarop. We willen de ecologische en sociaaleconomische gevolgen van die veranderingen in kaart
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brengen en de tools ontwikkelen zodat mensen zich kunnen aanpassen. Media-aandacht is een cruciaal onderdeel van het proces van citizen science. Die aandacht is
de motor voor het verkrijgen van waarnemingen en financiering. Als je geen massa’s op de been kunt brengen dan
wordt het lastig.’
JAN-JUST BOS
Impact is het sleutelwoord bij alles wat Van Vliet onderneemt. Als kleine jongen in Haastrecht was hij helemaal
niet zo’n uitgesproken natuurliefhebber. Het waren de
verhalen over de bedreiging van de natuur en de sterke
afname van de biodiversiteit die hem de kant van de biologie opdreven. ‘Natuurdocumentaires op televisie eindigden altijd in mineur. Nog steeds eigenlijk. Als middelbare scholier drong het besef bij mij door dat het de
verkeerde kant op ging. Op een gegeven moment heb ik
toen bij mezelf gezegd: ik wil persoonlijk een significante
bijdrage leveren aan het oplossen van die problemen. Ik
wil gewoon het verschil kunnen maken.’ Zijn keuze voor
Wageningen was snel gemaakt. ‘Op de televisie had je in
die tijd het programma Ja Natuurlijk met presentator
Jan-Just Bos. Die liep hier gewoon rond!’
Zijn bekendheid in de media heeft van Arnold van
Vliet een ambassadeur gemaakt, zowel voor zijn vakgebied als Wageningen UR. Maar die focus op de media
heeft ook een prijs. Met een index van H=11 is Van Vliets
wetenschappelijke impact bescheiden. Hij publiceert te
weinig. ‘Je hebt zeker met Rik gesproken’, kaatst hij de
opmerking terug. Rik Leemans is collega en baas van Van
Vliet bij de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse. Van
Vliet kent de kritiek, maar hij kan er niet zoveel mee. ‘Ja,
ik kan meer wetenschappelijke artikelen publiceren.
Maar wat schiet ik er mee op, kijkend naar het hogere
doel dat ik mezelf heb gesteld? Er zijn verschillende
manieren om impact te genereren. Je kunt een wetenschappelijke carrière opbouwen en alles daar op toespitsen. En dan ben je een topwetenschapper met publicaties in Nature en Science. En dan? Ik vind de
maatschappelijke impact van een optreden in het NOSjournaal vele malen belangrijker dan een extra wetenschappelijk artikel. Ik word er gelukkig van dat door mijn
werk met de Tekenradar jaarlijks tig minder mensen de
ziekte van Lyme oplopen en we de problematiek beter
begrijpen. Dat doet me gewoon heel goed. Ik vind het
mooi dat je dat kunt realiseren.’
In het academische wereldje maakt die maatschappelijke focus Van Vliet tot een buitenbeentje. Ondanks al
zijn verdiensten voor de universiteit zit een promotie er
daarom niet in. Tenure track voorziet niet in buitenbeentjes. ‘Dat is een manco van het systeem, waar ik tegenaan
loop. Bij visitaties van onderzoeksscholen is maatschappelijke relevantie een van de hoofdonderwerpen in de
beoordeling. Daar scoort onze groep maximaal. Dat is
ook een van de redenen waarom ik die maatschappelijke
impact zo goed bij hou. Maar tenure track waardeert dat
niet. Ik vind dat daar eens ernstig naar gekeken moet
worden. Wij willen toch dialoog met de samenleving?
Nou, het kost gewoon heel veel tijd om die dialoog aan te
gaan. Maar op dit moment is dat in de systematiek van

beoordeling niet zichtbaar te maken. Daar baal ik best
wel van, maar ik heb me er bij neergelegd. Ik trek mijn
eigen plan wel.’
WERELDWIJDE NIEUWSDIENST
Dat plan brengt Van Vliet binnenkort over de grenzen.
Komend voorjaar wordt Nature Today gelanceerd, een
soort internationale versie van Natuurbericht. Zijn
droom, noemt hij het zelf. ‘De droom van een wereldwijde nieuwsdienst voor natuur. Er worden internationaal zoveel data gegenereerd waar niks van naar buiten
komt. Er ligt zoveel potentie. Er zijn zoveel vragen van
journalisten, die ook niet weten wie ze moeten bellen
over wat er allemaal speelt.’ Nature Today moet een platform worden voor wetenschappers en hun verhalen.
Want wie leest nou al die wetenschappelijke artikelen,
vraagt Van Vliet zich hardop af. ‘Wetenschappelijke artikelen spelen een fundamentele rol in het wetenschappelijke proces. Absoluut. Maar gewone mensen lezen ze
niet. Wetenschappers zelf lezen bijna geen wetenschappelijke artikelen meer. Ik denk zelfs dat ze met hun verhaal meer collega’s bereiken via een platform als Nature
Today. Je wilt als wetenschapper toch dingen veranderen? Je wilt toch kennis genereren waar de samenleving
wat mee kan. Vertel dan ook wat er is.’

RIK LEEMANS

hoogleraar Milieusysteemanalyse
‘Arnold is heel gedreven en heeft een heel duidelijke
missie: hij wil laten zien welk effect klimaatverandering op de natuur heeft. Hij heeft ontzettend veel
creatieve ideeën die aanslaan bij publiek en politiek
en is een geweldige docent. Als zodanig is hij voor
de groep en de universiteit een ambassadeur. Wat ik
jammer vind is dat veel van die ideeën niet tot vernieuwende wetenschappelijke artikelen komen.’

BOUKE DE VOS

wetenschapsvoorlichter Wageningen UR
‘Arnold is by far onze grootste publiekstrekker. En
dat straalt af op onze instelling. Hij profileert zich
altijd als de bioloog van Wageningen UR. Van Vliet ís
citizen science. Hij is daar al jaren mee bezig en is
daar buitengewoon vasthoudend in. Eigenlijk is
Arnold zijn eigen merk geworden. Daar komt bij dat
hij zich niet laat meeslepen door hypes. Zijn verhaal
is altijd nuchter.’
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STUDENTENVERENIGING
VERANTWOORDELIJK
VOOR GEDRAG LID?
Eerst het zaklampincident, dan het ketchupincident. Twee recente gebeurtenissen
waarbij studentikoze acties van verenigingsleden tegenover een andere vereniging
uitdraaiden op politie-ingrijpen. Was het correct om de leden persoonlijk aansprakelijk
te stellen, of hadden de verenigingen het onderling moeten regelen? Zijn verenigingen
verantwoordelijk voor de daden van hun leden?
tekst: Carina Nieuwenweg / foto: Jeronimus van Pelt

Lennart Beun

Oud-bestuurslid SSR-W
‘Alle leden van een studentenvereniging zijn verantwoordelijke volwassen mensen. Als de vereniging een
actie niet heeft geïnitieerd dan is de
studentenvereniging ook niet verantwoordelijk. Daarnaast vind ik dat
mensen de term studentikoos niet altijd goed begrijpen.
Een studentikoze grap is geen excuus om in te breken, te slopen of om de boel te besmeuren. Een bestuur mag best wat
invloed uitoefenen en leden aanspreken op hun gedrag.
Maar ze is niet verantwoordelijk.’

Ellard Hooiveld

Lid van VGSW
‘Ik vind dat een studentenvereniging
wel de verantwoordelijkheid heeft.
Als een groep studenten iets onderneemt vanuit hun gemeenschappelijk identiteit als lid, dragen zij automatisch de naam van de studentenvereniging. Wanneer leden iets doen wat niet door de beugel kan, dan moet de vereniging ze daar dus op aanspreken.
Ook omdat de naam van de vereniging op het spel staat,
misschien komt het immers wel in de krant. Op een studentikoze grap moet je als vereniging met een andere studentikoze grap reageren. Maar dat werkt alleen als je grappen als studentikoos ziet en het niet te groot maakt. Dat
wordt nu te snel gedaan.’
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Joeri Groot

Lid van SSR-W
‘Een vereniging zou niet mogen worden aangekeken op individuele acties
van mensen. Het is moeilijk een duidelijke lijn te trekken tussen zelf ondernomen acties en die van een gehele
studentenvereniging. Vaak wordt een
studentikoze grap niet eens met de vereniging overlegd, dan
kan het bestuur daar ook geen oordeel over vellen. In het geval van een twijfelachtige actie moet de ‘ontvangende’ partij
dus zelf beoordelen of die van een vereniging komt of van
een enkele individuen. Vervolgens kan het bestuur dan kiezen tussen de politie of een ludieke tegenactie.’

Sizèd van Enk

Lid van Ceres
‘Ik vind dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen verenigingsactiviteiten en alles wat buiten
de vereniging gebeurt. De vereniging
is niet verantwoordelijk voor acties
van leden wanneer het geen verenigingsactiviteit betreft. Maar op de vereniging zelf mag een
studentenvereniging haar leden wel een beetje in toom
houden. Op Ceres hebben we bijvoorbeeld de regel dat als
je naar buiten gaat, je rustig doet om buurtbewoners niet te
storen. Dat wordt dan gehandhaafd door de vereniging. Dat
vind ik een goede regel. Een studentenvereniging mag namelijk geen overlast veroorzaken naar de buitenwereld.’
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Leden van Leidse studentenvereniging
Minerva lossen hun meningsverschillen op met een partijtje ‘zooien’.

Shanice Veraar

Niet-lid van een studentenvereniging
‘Ik ben geen lid van een studentenvereniging en heb er ook niet zo veel
mee. Van het woord studentikoos
had ik zelfs nog nooit gehoord. Ik
vind niet dat een vereniging verantwoordelijk is voor de daden van haar
leden. Maar dat betekent niet dat je geen maatregelen
moet treffen. Je kan best je leden een grappige straf geven.
Niet alleen is dat beter voor de onderlinge relatie tussen
studentenverenigingen. Het lijkt me ook voor de leden
veel leerzamer dan dat de politie erbij moet komen.’

Sjors Verstege

Niet-lid van een vereniging
‘Ik vind dat een studentenvereniging
wel een verantwoordelijkheid heeft
maar niet dé verantwoordelijkheid.
Als leden de naam van een vereniging
omlaag halen door een actie dan moet
een vereniging daar wel iets aan doen.
Vooral uit eigenbelang. Niet omdat ze verantwoordelijk

zijn. Ik begrijp dat het voor een vereniging best lastig is te
bepalen hoe je omgaat met studentikoze acties van leden.
Maar ik vind dat elke zichzelfrespecterende vereniging wel
op de een of andere manier moet reageren. Dat hoeft allemaal niet heel serieus. Als leden ergens de boel besmeuren
dan mag de thuisvereniging er best voor zorgen dat leden
de volgende dag alles ook weer schoonmaken.’

Yris Boonstra

Lid van Argo
‘Ik ben het er niet mee eens dat studentenverenigingen verantwoordelijk zijn. Een vereniging heeft niet in
de hand wat leden doen. Dat hebben
alleen leden zelf. Ik vind het niet eerlijk dat een studentenvereniging
daar dan op wordt aangekeken. Ik vind dat een lid zich
moet realiseren dat hij of zij de vereniging in een verkeerd
daglicht kan zetten. Iedereen doet wel eens minder handige
dingen wanneer je te diep in het glaasje kijkt. Maar dat is
vaak al genant genoeg voor de persoon zelf. Ik vind niet
dat de vereniging daar dan ook nog eens de dupe van moet
zijn.’
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Wageningen versus
De Wageningse universiteit krijgt steevast de hoogste waardering van
haar studenten in de Nationale Studenten Enquête. Maar wat vinden
studenten die eerder aan een andere universiteit studeerden? We
vroegen het aan een zestal overstappers. Hun oordeel loopt uiteen per
categorie. Docenten en campus zijn prima, maar uitgaan? ‘Om 22.00 uur
een café uitgegooid worden, dat zou in Delft nooit gebeuren.’
tekst: Nicole Janssen / illustraties: Henk van Ruitenbeek

DOCENTEN

ORGANISATIE
Wat de studenten opvalt, is dat de universiteit een
soepel draaiende organisaties is. Merije: ‘De campus is hier heel duidelijk, de communicatie verloopt goed en er is veel interactie met de docenten. Wel vind ik dat er weinig ruimtes zijn om te
werken. Zonder reservering maak je weinig kans
op een rustige plek.’ Magali: ‘De vakken zijn hier
heel erg gestructureerd waardoor je weet wat je
moet leren. Het groepswerk vind ik ook prettig. Je
leert daarbij veel, ook vaardigheden die volgens
mij nuttig zijn bij het vinden van een baan.’ Maxwell vindt de organisatie beter dan in Delft .‘De
roosters zijn hier makkelijker te vinden en het is
hier veel duidelijker wanneer je waar moet zijn.
De sfeer is minder competitief dan in Delft, verder heb je hier langere studiedagen en meer verplichte activiteiten.’
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‘Ik vind de begeleiding hier goed’, stelt
Magali. ‘Er zijn bij practica veel docenten
aanwezig aan wie je vragen kunt stellen.
Verder is het fijn dat er altijd mensen benaderbaar zijn, ook tijdens vakanties’.
Ook Jeroen spreekt lovend over de begeleiding in Wageningen. ‘Er is hier veel begeleiding van hoogwaardig niveau, de
professoren brengen de stof goed
en gepassioneerd over.’ Wel waren de professoren in Amsterdam volgens hem makkelijker aan te spreken. Ze zaten allemaal in één gebouw met de deuren
altijd

open, ze hadden altijd tijd. In Wageningen zitten de professoren in andere gebouwen waardoor je eerst moet mailen,
dit maakt de drempel hoger. Maxwell
daarentegen vind de professoren hier
juist meer benaderbaar dan in Delft.

RESOURCE VERGELIJKINGSPANEL
Magali Frauendorf
Master bos en natuur
beheer. Voorheen: wildlife
management in
Leeuwarden.
Maxwell Chesal
Bachelor biologie.
Voorheen: bouwkunde in
Delft.

Jeroen Schütt
Master Biological sciences en
general Biology. Voorheen:
Biologie aan de UvA.
Charolotte Wouters
Master Health and Society.
Voorheen: bachelor
gezondheidswetenschappen
in Enschede.

Merije van Rookhuijzen
Master Health and Society.
Voorheen: Psychologie
Radboud Universiteit.
Jarst van Belle
Master plant Sciences.
Voorheen: Biologie aan de
Radboud Universiteit in
Nijmegen.
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de rest
STAD
Het voordeel van Wageningen is dat je altijd dicht
bij het centrum woont omdat Wageningen zo klein
is, vindt Charlotte. Daar tegenover staat volgens
haar dat je sneller uitgekeken bent op de stad. Jarst:
‘Wageningen leeft door de studenten, terwijl Nijmegen van zichzelf levendiger is, met een groter
aanbod van cultuur.’ Jeroen: ‘In Amsterdam is het
gemakkelijker om je eigen weg te vinden met al die
podia en musea.’ De meeste deelnemers van het pa-

nel noemen verder de bereikbaarheid via het openbaar vervoer een negatief punt. Jeroen: ‘Aan de andere kant is Wageningen heel groen, het is hier heel
normaal om kippen te houden en een moestuin te
hebben. Maxwel: ‘Wat ik super vind aan Wageningen is de prachtige omgeving en alle natuur die hier
rond de stad ligt. Dit is prettig maar ook heel handig als je biologie studeert en interesse hebt in ecologie’.

KAMER

INTERNATIONAAL
Wat veel studenten meteen opvalt in Wageningen
is het internationale karakter van de universiteit. Magali, Jeroen, Jarst als Maxwell noemen dat als een pluspunt
van Wageningen. Magali: ‘Je
leert veel studenten uit het
buitenland kennen. Daardoor ervaar je hoe het er in
andere landen aan toe gaat
en raak je meer ontvankelijk voor andere ideeën’.
Jeroen woont zelf in
een internationale
flat. ‘Je hoort in
mijn flat veel verschillende talen, dat
geeft je een hele
nieuwe, prettige ervaring.’

Hoewel in Wageningen relatief veel studenten op kamers zitten, is het aanbod
ook groot, vindt het panel. Jeroen: ‘Ik
vond het hier niet heel moeilijk om een
kamer te krijgen, een groot verschil met
Amsterdam waar het lastig was om aan
woonruimte te komen. Zeker als je een
goede kamer wilde’. Wat Maxwell opvallend vindt is het verschil tussen Idealis
en DUWO (de huisvester in Delft) verschillen. ‘Bij DUWO mag je altijd zelf je
huisgenoten kiezen, Idealis plaatst je gewoon bij andere studenten’.

UITGAAN
Het uitgaansleven van Wageningen verschilt enorm van dat van
andere studentensteden. Maxwell: ‘We zijn hier een keer op
zondag om 22.00 uur een café uitgegooid op de markt, dat zou in
Delft nooit gebeuren.’ Uitgaan beperkt zich in Wageningen vooral
tot de donderdag, terwijl in andere studentensteden bijna iedere
avond van de week wel iets te beleven valt. Zowel Charlotte, Jarst, Jeroen als Maxwell klagen daarover
naar hartelust. Jeroen: ‘Er zijn dagen dat Wageningen leeg is, alleen op donderdagavond is er echt
iets te doen, dat was in Amsterdam wel anders.’ Charlotte: ‘Je
loopt hier minder makkelijk een
kroeg in dan in Enschede. In Wageningen ga je voornamelijk uit
wanneer er feesten zijn.’ Maxwell
sluit zich daar volmondig bij aan.
‘In Delft is een heel gezellig centrum waar elke avond een café
open is en waar elke avond op
straat geleefd wordt.’ Jeroen stelt
dat je bijna wel lid móet worden
van een vereniging om iets te beleven. ‘Want het zijn vooral de studentenverenigingen waar het vertier te vinden is.’
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TACHTIG MILJOEN
Tachtig miljoen. Tách. tig. mil.
joen. Zoveel bacteriën wissel je uit
tijdens een tongzoen van tien
seconden. Dat blijkt uit een artikel
in Microbiome. Denk daar maar
eens over na als je tijdens het volgende open feest beneveld het
jachtterrein aanschouwt en
opnieuw in verleiding komt.

HAKKEN
Vrouwen op hoge hakken krijgen
eerder hulp van mannen dan vrouwen op platte schoenen. Dat blijkt
uit een Franse studie. Een vrouw
op hakken heeft sneller aanspraak
in een bar en een ‘gevallen’ handschoen wordt sneller opgeraapt.
Door mannen. De vervolgvraag is
nu waarom mannen kicken op hakken. En is het verband recht evenredig? Hoe dan ook. Vrouwen, doe
er je voordeel mee.

BIERTJE

SSR-dispuut op de bon om Isis-posters
Vier studentes van Isis, een
dispuut van SSR-W, zijn 18
november beboet omdat ze
reclame maakten voor hun
dispuut. Omwonenden dachten
dat de dames hun steun betuigden voor de gelijknamige terreurgroep in Syrië en Irak.
‘We waren bezig met een ludieke
actie’, vertelt Isis bestuurslid Anne. ‘We wilden de route van het
centrum naar de campus versieren met onze kleuren, goud en
paars.’ De dames plakten kleine
posters en stickers op borden,
maar dat viel niet in goede aarde
bij omwonenden, vertelt Anne.
Iemand vatte de actie op als
steunbetuiging aan terreurgroep
IS, of ISIS, zoals de groep in de internationale media genoemd

wordt, en belde de politie. Toen
de agenten ter plaatse kwamen en
de borden zagen, waren ze ‘verrast’. Ze hadden melding gekregen van een ISIS-steunbetuiging,
maar ze zagen als snel dat dat niet
zo bedoeld was.’ De dames kregen
desondanks een boete voor het
verstoren van de openbare orde,
omdat ze de nodige onrust hadden veroorzaakt. Hoe hoog de
boetes worden is nog niet bekend.
De dames zijn behoorlijk geschrokken van de impact van hun
actie. Anne: ‘Ons dispuut is vernoemd naar Isis, de Egyptische
godin van de vruchtbaarheid. We
zijn trots op onze naam en op ons
dispuut. We staan voor robuustheid en oprechtheid.’ Ze willen
die naam dan ook niet veranderen. ‘Het is jammer en onterecht

dat die naam geassocieerd wordt
met een terreurgroep’, aldus Anne. ‘Dat is niet waar wij voor
staan.’
Het vrouwendispuut
‘M.P.L.T.S.H.A.M.D. Isis’ is nog in
oprichting bij SSR-W. Eind augustus haalden ze de media toen ze
met een slinger van honderden
bh’s de Utrechtse grachten opvrolijkten. NM

BATTLE OF THE STUDIES

Twee Leeuwardse oud-studenten
hebben een creatieve oplossing
gevonden voor hun enorme studieschuld (bijna een ton de neus). Ze
verkopen sinds kort een biertje dat
genoemd is naar hun oud-broodheer: DUO. Het DUO Bier wordt in
het diepste geheim gebrouwen op
een oude zolder, schrijven de
heren op hun site duobier.nl. ‘Om
geen slapende honden wakker te
maken.’ Met crowdfunding willen
ze hun ‘droom realiseren’.

POTTER
Na een wesp (Ampulex dementor),
een spin (Aname aragog) en een
dinosaurus (Dracorex howartsia) is
er nu ook een stinkwants die is
vernoemd naar een creatuur uit de
Harry Potterfilmserie. Het beestje
heet Thestral incognitus, naar de
thestral (Terzieler). Het vliegende,
paardachtige wezen uit de Potterreeks kun je alleen zien als je de
dood kent.
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Op donderdag 20 november togen studenten van zeven
tien verschillende studies naar De Bongerd om voor 2014
uit te maken welke studie sportief het sterkst is. Dit jaar
stond BotS in het teken van oerdriften: het thema was
‘Release your inner beast’. Die oerdrift kwam naar buiten

bij spelletjes als Catch the Bird (frisbee) en, te zien op de
foto, Hunt the animal, een variant op knotsbal. De studie
die zich dit jaar de beste mag noemen is Biosystems
Engineering. ‘De Lintwormen’ gingen er met de beker
vandoor. LvdN
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AFLEVERING 40 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat voorafging: zoveelstejaars Willem-Jan doet al heel
lang over zijn vastgelopen studie. Tot overmaat van ramp
is hij weer vrijgezel

Playstation
S

inds hij was aangekomen bij Ceres vocht WillemJan tegen de slaap. Gisternacht had hij zijn Playstation 4 ingewijd met een FIFA-marathon tegen Filippo.
Dat wreekte zich tijdens dit open feest, waar hij nauwelijks bekende gezichten zag. Babyfaces en gelharen
zag hij wel, van eerstejaars die jaar na jaar jonger
leken. Geïrriteerd worstelde Willem-Jan zich door de
mensenmassa naar de bar. Daar belandde hij naast een
meisje dat al net zo vermoeid leek.
‘Jou heb ik hier nog nooit eerder gezien’, zei WillemJan, om zich meteen te bedenken hoe corny dat klonk.
Toch lichtte haar gezicht op. Knap meisje, dacht Willem-Jan.
‘Ik ben geen lid nee’, zei ze. ‘Mijn zus nam me hier mee naartoe
maar ik ben te moe om gezellig te doen’ Join the club, dacht Willem-Jan. Hij bestelde twee biertjes en bleef naast Emma, zoals
het meisje bleek te heten, aan de bar hangen.
Toen ze hem naar zijn studie vroeg, zocht hij een uitweg.
‘Ik heb een regel dat ik na acht uur niet over mijn studie praat’,
verzon hij. ‘We werken al hard genoeg, niet? De avond is voor
kroeg en gamen.’ Opnieuw lichtte haar gezicht op.
‘Ik ben gek op gamen.’
‘Ah’, zei Willem-Jan schaapachtig. ‘Nou, ik heb net een Playstation 4 gekocht.’
‘Ah wat vet. Ik heb daar nu helemaal geen geld voor.’
‘Eh, je ziet er eigenlijk veel te sportief uit voor een gamer. Je
zult wel fanatiek sporten toch?’ Emma bloosde.
‘Nou, ik zit thuisthuis op turnen...’ Willem-Jan probeerde zich
de laatste keer te herinneren dat hij was gaan sporten. Een por
van Emma haalde hem uit die gedachtegang.
‘Weet je wat we moeten doen’, zei ze. ‘We zijn allebei moe,

laten we bij jou gaan gamen.’ Willem-Jan liet het biertje bijna
uit zij handen vallen. Gebeurde dit echt? Hij praatte zich meestal de blaren op de tong om meisjes mee te lokken.
‘Eh, dat lijkt me een goed idee. Gezellig, eh.. gamen.’
Op weg naar de uitgang kwam hij bij zijn positieven. Emma was
meegekomen met haar zus, had geen geld en een turnvereniging thuisthuis: hoe oud was ze in hemelsnaam? Hij vroeg zich
af hoeveel deuken zijn reputatie op de Mortierstraat nog kon
hebben. ‘Hoeveelstejaars ben je eigenlijk?’, vroeg hij angstig.
‘Oh, ik zit in 5 vwo.
Mijn zus heeft me
vandaag de universiteit laten zien.’ Ze
vatte vervolgens
Willem-Jans verraste
gezicht helemaal
Stap dan in het mortierstr
verkeerd op. ‘Ik heb
aatteam
en
schrijf mee! Ook een mooie
zelf mijn ID vervalst
opstap naar onze studenten
om binnen te komen.
redactie.
Info via rob.ramaker@wur.n
Goed he?’
l.

MORTIERSTRAAT LEUK?
KAN JE GOED SC HRIJVEN?
EINDELOZE FANTASIE?

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Oud-winnaars op longlist Teacher of the Year
De lijst met docenten die in de
race zijn om Teacher of the Year
te worden, staat vol bekende
gezichten. Zes van de zestien
kanshebbers hebben de prijs al
eerder gewonnen.
Begin november konden studenten, met uitzondering van de
eerstejaars, een stem uitbrengen
op hun favoriete docent. 1562 Studenten deden dat; een opkomst

van 23 procent. Uit de resultaten is
een longlist samengesteld van zestien docenten die de meeste stemmen hebben gekregen. Uit de longlist, die dit jaar voor het eerst ook
bekend is gemaakt, blijkt dat studenten weer hebben gekozen voor
de usual suspects: Frits Claassen,
André van Lammeren, Gert Peek,
Huub Savelkoul, Gosse Schraa en
Arie Terlouw hebben de prijs al
eerder in de wacht gesleept. Ute

Sass-Klaassen en Paul Torfs waren
eerder genomineerd.
De zestien docenten krijgen de
komende weken bezoek van een
studentenjury, die hen zal interviewen en colleges bijwoont. In de
week voor kerst wordt de shortlist
bekendgemaakt op resource-online.nl. Een van de vijf docenten op
deze lijst wint eindelijk de Teacher
of the Year Award. De uitreiking
van de prijs is traditioneel tijdens

de nieuwsjaarsborrel van de studentenraad, op 15 januari 2015.
Alle docenten op de longlist:
Noelle Aarts, Yuling Bai, Frits
Claassen, Julia Diederen, Roel
Dijksma, Martijn Duineveld, Maria
Forlenza, André van Lammeren,
Arie Nieuwenhuizen, Gert Peek,
Ute Sass-Klaassen, Huub Savelkoul, Gosse Schraa, Arie Terlouw,
Paul Torfs en Jordi Vila-Guerau de
Arellano. LvdN
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

CERES - SINTEGRAND: BACK TO SCHOOL
Donderdag 27 november van 23.00 tot 05.00 uur
Elk jaar houdt Integrand een feestje voor Sinterklaas, ‘Sintergrand’. Dit keer niet in de week van
5 december, maar een weekje eerder. Altijd een
leuk feest, waarbij je gerust verkleed kunt gaan
als Sinterklaas of Zwarte Piet, of gekleurde Piet...

JUNUSHOFF - BALFOLK
Zondag 30 november van 15.00 tot 22.00 uur
Dit zegt de flyer: ‘Een spiksplinternieuw bal in
Wageningen. Na vele jaren is het eindelijk gelukt
om Snaarmaarwaar op ons bal uit te nodigen.
Tijdens het bal is er een gezellige picknick.
Neem hiervoor vooral wat lekkers mee dan delen
we dat met z’n allen.’
Wij vragen ons af: Is het een bal? Is het een picknick? Is het een feestje? Er is in ieder geval muziek en drinken. Dat klinkt gezellig. Heb je de
standaardfeestjes van de studentenverenigingen
wel gezien? Ga dan zeker even hier langs.
KSV - CONTRACTUS: SERIOUS REQUEST
Donderdag 4 december van 21.00 tot 05.00 uur
Bij KSV wordt een feestje gehouden voor Serious
Request. Het is vast de bedoeling om geld in te
zamelen voor het goede doel. Of je nu komt met
het idee om de wereld te redden of om een leuke
avond te hebben, je gaat vast met een goed gevoel naar huis.

PART Y LIKE
IT’S 2015!
JOUW FEEST OP DE RESOURCEPART YKALENDER 2015?
Mail ons de datum, de ple
k en een
beschrijving van jouw feest
en voor je het
weet hang je op alle wc-deu
ren in de
Wageningse studentenhui
zen. Mail snel
naar rob.ramaker@wur.nl.

Deze rubriek wordt verzorgd door het
Wageningen-UP team

>> HET ECHTE WERK
‘DE HELE TRIP
ZWAAR AAN DE WIET’
Wie Max van Hooren
Wat Masterstage, nieuwe methode van CRISPR testen
Waar Stanford Biochemie department, Amerika
‘Eigenlijk wilde ik altijd al naar de VS voor een stage. Gewoon,
omdat ik interesse heb in de Amerikaanse cultuur. Het viel me nog
tegen hoe lastig het was om er te komen. Pas na allerlei omwegen lukte
het me een plek te vinden in het nieuwe lab van de Stanford Universiteit, dankzij de contacten van die universiteit met Wageningen.
Het is interessant om de verschillen tussen de universiteiten van
Wageningen en Stanford te zien. In Wageningen heb je bijvoorbeeld
strenge protocollen in het lab om veiligheid en zorgvuldigheid te
garanderen. Daarom was ik verbaasd dat in Stanford, toch een gerenommeerde universiteit, de werktafel met chemische stoffen gewoon
bij je bureau stond. Je reed op je bureaustoel van de ene naar de andere
plek. Ondenkbaar in Nederland.
Als Europeaan ervaar je niet echt een cultuurshock in de Verenigde Staten. Je weet wat je kunt verwachten. Toch maakte de inrichting van het
land indruk op me. In tegenstelling tot Nederland heeft Amerika de
ruimte. Grond is daarom goedkoop zodat de meeste huizen volledig
over de begane grond zijn uitgespreid. Ook de afstanden tussen locaties zijn groot, met uiteraard de bijbehorende autocultuur.
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Zelf had ik geen auto helaas. Dat was jammer, want dat betekende dat
ik redelijk aan mijn verblijfplek gekluisterd zat. Ik was dan ook blij dat
ik een keer kon gaan kamperen met twee vriendinnen. Die zaten het
hele tripje zwaar aan de wiet, en verbaasden zich er hogelijk over dat ik
als Nederlander niet eens rook, laat staan blow. Desondanks hadden
we veel lol met z’n drieën. Ik heb de enorme sequoiabomen gezien en
gekampeerd in de vrije natuur. Op aanwijzing van mijn reisgenoten
kwamen we ook terecht bij een lokaal wietcentrum. Alsof we in een
echte Amerikaanse road movie beland waren.’ AJ
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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

MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in... Indonesië

In het nieuws: Vrouwen die in Indonesië bij de politie willen,
moeten zich op hun maagdelijkheid laten controleren. Deze
‘twee-vingertest’ wordt als vernederend en discriminerend
ervaren, aldus een recent rapport van Human Rights Watch.
Commentaar van Pipiet Larasatie uit Semarang. Zij volgt een
cursus (Market Access for Sustsainable Development) aan het
‘Centre for Development Innovation’.
‘Er waren al langer geruchten dat je maagd moet zijn om bij de
politie te kunnen. Maar niemand wist het zeker, of althans
niemand die ik ken. Dat het nu in de openbaarheid komt,
heeft er mee te maken dat de politie de laatste tijd veel
vrouwen opleidt. Terecht, want op het moment werken er
bijna alleen mannen.
Een politiechef heeft verklaard dat die test moet voorkomen
dat ze prostituees aannemen. Dat is geen plausibele reden, ze
kunnen beter iemands achtergrond checken. De chef zegt ook
dat de uitslag van de test geen invloed heeft op de beslissing
om iemand al dan niet toe te laten. Maar waarom doen ze het
dan? Formele verklaringen wijken nog wel eens af van de
feiten.
Maagdelijkheid wordt in Indonesië gezien als een indicatie
voor een goed karakter. Een jonge vrouw hoort maagd te zijn,
want vrije seks is een zonde. Dat is een religieuze norm die
stilzwijgend breed wordt geaccepteerd. Religie speelt een
grote rol in Indonesië. Het is bijvoorbeeld ook nog steeds een
taboe om over seks te praten. Zelfs met mijn vriendinnen heb
ik het daar niet over.
Natuurlijk wil ik niet dat slechte mensen agent worden, de
politie is al corrupt genoeg. Maar ik ben het oneens met een
criterium dat niet voor mannen en vrouwen kan gelden. Hoe
moet je een man testen? Ze kunnen veel beter een
psychologische test afnemen.
Ze moeten vrouwen niet afschrikken bij de politie; wat extra
empathie zou goed van pas komen. Veel vrouwelijke
slachtoffers van seksueel geweld durven bijvoorbeeld niet naar
de politie te gaan. Ze schamen zich om hun verhaal te vertellen
tegenover mannelijke agenten.’ PT

WISEDRINKING
Bewust worden van je alcoholgebruik, dat zou
geen gek idee zijn. Deze app gebruikt je
geslacht, gewicht, en lengte om je BAC-niveau
(blood alcohol content) te berekenen aan de
hand van de hoeveelheid alcohol die je hebt gedronken, het
soort alcohol, en de tijd van consumptie. Ook met je laatst
genuttigde maaltijd houdt hij rekening. Over een periode van
4 weken kan je zien wat je drinkpatroon is, de app heeft
bovendien een handige kaart met daarop het dichtstbijzijnde
openbaar vervoer of taxi en biedt de mogelijkheid om een
vriend of 112 te bellen. Handig.
GRATIS

NIKE TRAINING CLUB EN JEFIT
Na het nuttigen van een sixpack is het tijd om
te werken aan een sixpack, vooral na al die
dagen stilzitten en leren voor je tentamen.
Nike training club voor vrouwen bevat 100
workouts in 3 categorieën, Get Slim, Get Toned, en Get Strong.
Je kunt kiezen tussen beginner, gemiddeld, en gevorderd, je
kan een hardloopprogramma toevoegen en de app zal een
trainingsprogramma van vier weken voor je samenstellen.
Elke oefening heeft een video (die moet je downloaden)
en je kunt je eigen muziek kiezen. Voor mannen met
wasbordambitie bestaat er JeFit, een app met
trainingsroutines voor sterke spieren, inclusief yoga en
cardio.
GRATIS

MIJN WEKKER
Nooit meer verslapen voor een vergadering,
tentamen, afspraakje of college; wordt wakker
met je favoriete Ipod muziek, kies zelf je klok
ontwerp, voeg flitslicht en kerkklokken toe en
je hoeft nooit meer te laat te komen!
GRATIS
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Orion
Irregular Opening Hours
Christmas Holidays 2014
Date

Monday to Sunday

The Building

22 December
to 4 January

Closed

Bike basement

22 December
to 4 January

Closed

Restaurant

22 December
to 4 January

Closed

The Spot

Available for Christmas celebrations,
email your request to
osp.fb@wur.nl
Check the opening days and hours
during Christmas Holidays on
facebook.com/TheSpotOrion

Forum Irregular Opening Hours
during Christmas Holidays 2014
2014

The Building

The Library

Student Desk
IT Service Point

WURshop

Restaurant

Grand Café

Wageningen
in’to Languages

Monday

22 December

8 am - 11 pm

8.30 am - 5.30 pm

9 am - 4 pm

9 am - 4 pm

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Tuesday

23 December

8 am - 11 pm

8.30 am - 5.30 pm

9 am - 4 pm

9 am - 4 pm

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Wednesday

24 December

8 am - 8 pm

8.30 am - 5.30 pm

Closed

9 am - 4 pm

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Thursday
Christmas

25 December

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Friday
Christmas

26 December

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Saturday

27 December

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Sunday

28 December

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Monday

29 December

8 am - 8 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Tuesday

30 December

8 am - 8 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Wednesday

31 December

8 am - 8 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Thursday
New Years day

1 January

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Friday

2 January

8 am - 8 pm

Closed

Closed

Closed

11.30 am - 1.30 pm

9 am - 3 pm

Closed

Saturday

3 January

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Sunday

4 January

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

During working hours, the building is open to the public. After working hours, entrance is only possible with a WUR card.
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mededelingen

colofon

in memoriam

Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
verschijnt tweewekelijks op donderdag.
Abonnement
Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
Opzeggen voor 1 augustus.
Redactieadres
INFO: WWW.TVENSTER.NL
Akkermaalsbos 14, 6708 WB Wageningen
(Nexus, gebouw 117, bode 31). Postbus 409
Stichting Lens Theatermakers start
6700 AK Wageningen. Secretariaat: Thea
repetities voor nieuwe locatieproKuijpers, resource@wur.nl. T 0317 484020
ductie.
Website: www.resource-online.nl.
ISSN 1389-7756
O.l.v. een regisseuse komt de groep
Redactie
spelers via diverse theatrale oefenin• Edwin van Laar (hoofdredacteur)
gen tot een productie die in juni van
edwin.vanlaar@wur.nl, 0317 482997
start gaat. Repetities vanaf maandag
• Rob Goossens (eindredacteur)
12 januari, 19.45 uur, theaterzaal De
rob.goossens@wur.nl, 0317 485320
Wilde Wereld, Burgstraat 1 Wagenin• Roelof Kleis (ecologie, sociale wetengen.
schappen, economie)
roelof.kleis@wur.nl, 0317 481721
AANMELDING VÓÓR 12 DECEMBER (BEGINNERS EN
GEVORDERDEN) VIA MAIL AAN: STICHTINGLENS@
• Nicolette Meerstadt (webredacteur)
HOTMAIL.COM
nicolette.meerstadt@wur.nl, 0317 488190
• Linda van der Nat (studenten, onderwijs)
linda.vandernat@wur.nl, 0317 481725
• Rob Ramaker (voeding, visserij)
rob.ramaker@wur.nl, 0317 481709
Donderdag 27 november t/m woens• Albert Sikkema (plant, dier, organisatie)
albert.sikkema@wur.nl, 0317 481724
dag 10 december
Vormgeving
FILMS VOOR STUDENTEN
Geert-Jan Bruins; basisvormgeving magaFilmhuis Movie W vertoont drie
zine: Nies & Partners bno Nijmegen
films. Brozer is een indrukwekkend
Freelance auteurs
Nederlands drama (vervolg op Broos)
Romy Appelman, Alexandra Branderhorst,
over vier zussen van wie één doodJeroen Bok, ir. Yvonne de Hilster, Milou
ziek is, niet alleen als actrice, maar
van der Horst, Amy Jansen, Nicole Janssen,
Jan-Willem Kortlever, Carina Nieuwenweg,
ook in het echt. Sagrada-El Misteri
ir. Rik Nijland, Karst Oosterhuis, Camille
de la Creacio is een zeer boeiende
Ponte, Mary Shrestha, Paul Thung, ir. Joris
documentaire over de beroemdste
Tielens, Hoger Onderwijs Persbureau
kathedraal-in-aanbouw van de legenVertaling
Phd celebrations • Drinks • Buffet • or just to eat
darische architect Antoni Gaudi. Le
Clare McGregor, Susie Day, Clare Wilkinson
Grand Cahier is een Hongaars psyFoto’s
Guy Ackermans, Sven Menschel, Lennart
chologisch drama waarin een jonVerhoeven
gens-tweeling in WO II wordt onderIllustraties
gebracht bij hun liefdeloze oma op
www.h41.nl
Esther Brouwer, Guido de Groot, Studio
het platteland.
0317 421715
Lakmoes, Kim Peterse, Henk van RuitenINFO: WWW.MOVIE-W.NL
beek, Pascal Tieman
Redactieraad
Friday, 28 November 12.30-13.30 resource-eetcafe h41 141124.indd 1
ir. Martijn de Groot (voorzitter), prof. Anton
24-11-14 17:00
Haverkort, ir. Tia Hermans, ir. Marianne
BRAINSTORM WITH GREEN OFFICE
Heselmans, dr. ir. Patrick Jansen, Anneloes
AND WEP!
Reinders, Simone Ritzer, dr. Margit van
During lunch time our office will
Wessel. redactieraad.resource@wur.nl
open for everybody who has ideas
Advertenties
for Sustainability Teachers’ awards.
Extern: Bureau van Vliet, T 023-5714745,
We want your input on how to award
m.dewit@bureauvanvliet.com
teachers who stimulate students to
Intern (gereduceerd tarief): Thea Kuijpers,
resource@wur.nl. T 0317 484020
think and act in a sustainable manUitgever
ner. To keep your brains energized
Marc Lamers, Corporate Communications
we will arrange snacks, tea and cofTRASH – dramatische thriller
9/12 live uit Londen: JOHN
& Marketing Wageningen UR

Expositie portretten studenten,
medewerkers en afgestudeerden
Wageningen UR
Impuls exposeert portretten geschilderd door cursisten van ’t Venster,
centrum voor muziek, dans, theater
en beeldende kunst.

agenda

Prof. Dirk van Dusseldorp
Op 18 oktober 2014
is prof. Dirk van
Dusseldorp overleden op de leeftijd
van bijna 84 jaar.
Dirk studeerde aan
de Landbouwhogeschool in Wageningen en werkte van
1961 tot zijn pensioen in 1995 bij de
vakgroep Niet-westerse Sociologie. In
1980 werd Dirk hoogleraar Sociologische aspecten van de ontwikkelingsplanning in niet-westerse gebieden. Hij
heeft het vakgebied verder ontwikkeld
en aangepast aan de steeds veranderende inzichten. Sleutelwoorden waren
daarbij multidisciplinaire samenwerking, stelselmatige evaluatie en participatie.
In Dirk´s doctoraalvak moesten de studenten, als consultants, een ontwikkelingsplan voor een regio opstellen. Hierdoor kregen zij een reëel inzicht in de
beleidsproblematiek van alledag. Het
vak was enorm populair en studenten
kwamen van heinde en verre. Bij de af-

sluiting van het vak serveerde Dirk een
borrel en een Indische rijsttafel, waaraan vele studenten nog altijd een prachtherinnering bewaren.
Dirk was beleidsadviseur bij het Asian
Institute for Technology (Bangkok) en
de ESCAP (Bogor). Dirk was verder
hoofd van de vakgroep en decaan van
de faculteit en zat in het bestuur van het
IAC, ILRI, Kontakt der Kontinenten, Universitas, CEBEMO en Mensen in Nood.
Hij was voorzitter van de RAWOO. Vanwege zijn grote maatschappelijke verdiensten werd Dirk benoemd tot Ridder
in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
We zullen ons Dirk vooral blijven herinneren om wie hij was. Een gedreven wetenschapper, een stimulerende docent,
een dierbare en betrokken collega die
zich inspande voor zijn vakgroep, zijn
werk en de maatschappij. De universiteit, zijn oud-studenten, promovendi en
collega’s zijn Dirk veel dank verschuldigd. Wij gedenken hem met respect,
genegenheid en dankbaarheid. Hij zal
altijd een plek in ons hart hebben.
Georg Frerks

See you soon!

fee. So...put 28/11 in your agendas
and help us reward University’s most
green teachers!
VENUE: FORUM, C239

op een vuilnisbelt in Rio

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

Spoken word & danstheater

DONDERDAGAVOND
€ 3,– STUDENTENKORTING
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Killing me softly
My friend and I arrived at Wageningen University 11 days ago. My friend never tried to ride a
bike before , and she found it too far to walk to the Lumen building from Bornsesteeg. After some
consideration she decided she needed a bike. As I am more experienced in this area, I promised
to help her out. We bought a bike at Emmaus for 35 euros and the lessons started. She moved her
body like a belly dancer at the first try on the bike. As we began she fell directly on the soft grass.
And even after some hours of practice it was no better. In the end I realized that she was not
going to learn to ride a bike. Instead she was learning how to fall softly and how to choose a right
place to fall.

In Uzbekistan hardly anyone rides a bike. We mostly use taxis and public transport because it is
relatively cheap. It costs about 25 cents to travel by bus and it does not matter how far you go.
Bikes are ridden only for short distances like 1 or 2 kilometres. Sometimes, love couples rent a
bike for an hour to relax a bit. I could teach my friend to ride because I got my first bike when I was
7 years old. I rented my bike to my friends for some kilos of apple or other fruits. Avazkhoja
Akbarkhojaev, exchange student from Uzbekistan

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.

LEREN VALLEN
Avazkhoja wilde een
vriendin, die net in Wageningen was aangekomen, leren fietsen. Voor
35 euro kochten de twee
een fiets bij de Emmaus,
en de eerste les kon beginnen. Bij de eerste rit
zwengelde de vriendin
heen en weer als een
buikdanseres, en ze viel
dan ook meteen op het
zachte gras. Na uren oefenen werd het niet beter. ‘Ze leert niet fietsen’,
dacht Avazkhoja bij zichzelf. ‘Ze leert zachtjes
vallen.’

