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>> FOKKE + NL HELPT YEZIDI’S
Fokke de Jong, communicatiemanager klimaat- en waterprojecten Alterra

‘Mensen die spullen brengen,
hebben óók hun verhaal’
Fokke de Jong zamelt spullen in. Warme spullen om de
Yezidi’s door de winter te helpen. Hulpverlener bij toeval.
Hij stuurde na afloop van een tv-documentaire over de
Arnhemse Yezidi Wahhab een tweet. De 19-jarige jongen
nodigde hem meteen uit om te helpen. En dus zamelt
De Jong nu dekens, schoenen, warme kleren, potten en
pannen in voor een vluchtelingenkamp in Noord Irak.
‘De winters daar kunnen erg koud zijn.’ Ook spullen over?
Fokke.dejong@wur.nl. RK / Foto: Guy Ackermans
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We stuitten afgelopen week op zo’n mooi verhaal. Twee collega’s van het CVI zijn
vrijwillig naar Sierra Leone afgereisd om een mobiel lab op te zetten dat wordt
ingezet in de strijd tegen ebola. Dat is op zichzelf al een bijzonder verhaal. Het
werd nog mooier toen we vernamen dat zij onbetaald verlof hebben opgenomen
maar dat hun collega’s vrije dagen doneren zodat ze daar toch gesponsord aan
de slag zijn gegaan. Wat een collegialiteit, humaniteit en wat een liefde. Wij wilden wel ons steentje bijdragen en via dit blad en web iedereen oproepen vrije
dagen te doneren. Er staan immers nog zes collegae in de rij om te gaan helpen.
Op de valreep horen we dat het niet kan. Vrije dagen doneren kan alleen binnen
een kenniseenheid en niet binnen heel One Wageningen. Geen onwil maar
onmacht. De systemen zijn lijdend en laten dit niet toe. Weg liefde, weg One
Wageningen. Kunnen we het systeem dan niet met een ander systeem verslaan?
Rampen en hulp zullen ook de komende jaren blijven bestaan. Ik opteer voor een
extra vinkje in mijn optare-systeem: doneer vrije dagen voor de inzet van een
goed doel.
Edwin van Laar

>> Afvalverbrandingsovens zijn veilig voor de omgeving | p.9
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UNIVERSITEIT MOET PROMOVENDI BETER SELECTEREN
• Internationale commissie
toetst PhD-programma.

De universiteit moet PhD-studenten beter selecteren. De inhoudelijke begeleiding van de promovendi kan beter en het beoordelingssysteem aan het eind van het promotietraject is niet transparant en
kan worden opgeheven. Dat adviseerde een internationale visitatiecommissie op 16 januari aan Wageningen Universiteit.
De vierkoppige commissie, geleid door de Zwitser Jacques Lanarès, beoordeelde het PhD-programma van de universiteit. Dat
programma zit erg goed in elkaar,
vonden de commissieleden uit

Zwitserland, Ierland, Duitsland en
Denemarken, maar de commissie
was gevraagd te kijken waar het beter kan.
Zo heeft de universiteit geen
uniforme wervingsstrategie en toelatingscriteria voor promovendi,
constateert de commissie. De beoordeling van promovendi vindt
nu vaak plaats op het niveau van
onderzoekscholen en leerstoelgroepen. Die hebben elk hun eigen
maatstaven. De commissie adviseert om dat centraal de regelen.
Johan van Arendonk, dean of
sciences, kan wel iets met die suggestie. ‘Het wordt steeds lastiger
om goede promovendi in het buitenland te vinden en op de cijferlijst kun je niet goed selecteren. Ik
kan me voorstellen dat we toela-

‘GROENE’ ALTERNATIEVEN
VOOR SCHADELIJKE STOF
IN KASSABON

tingsgesprekken houden met buitenlandse kandidaten in hun eigen
land.’
Voorts merkte de visitatiecommissie op dat de kwaliteit van de
PhD-begeleiding uiteen loopt.
Soms krijgen promovendi niet de
promotor die qua leeropdracht het
beste aansluit bij hun onderzoek.
Dat is niet wenselijk, aldus de
commissie. Van Arendonk herkent
die kritiek. ‘Door de groei van het
aantal studenten en promovendi
kraakt het aan alle kanten, waardoor de begeleiding in sommige
groepen in de knel kan komen. Prima dat de commissie dat heeft opgepikt in de gesprekken.’
Die commissie wil graag ook
uniforme regels binnen de universiteit voor het co-auteurschap. Die

regels zijn er, reageert Van
Arendonk. ‘Co-auteurs moeten een
substantiële bijdrage leveren,
maar per onderzoeksveld wordt
daar verschillend mee omgegaan.
Ik denk dat we daar een goede discussie over moeten hebben op de
werkvloer.’
Tot slot wil de commissie af van
de Wageningse regel dat maar 3
procent van de promoties ‘cum
laude’ mag zijn. ‘Wees geen slaaf
van de percentages’, zei commissievoorzitter Lanarès, ‘maar beoordeel per onderzoeksveld welke promoties er uitspringen. Op zo’n goede universiteit als Wageningen
mogen best meer PhD’s cum laude
promoveren.’ De externe commissie komt over zes weken met het visitatierapport. AS

MEST

• ‘Hormoonimitator’ gemakkelijk vervangbaar.

Een schadelijke stof die verwerkt zit in kassabonnen kan worden vervangen door ‘groene’ alternatieven. Dat concludeert Food & Biobased Research
in een literatuurstudie in opdracht van het RIVM.
Veel kassabonnen bestaan uit hittegevoelig papier dat bisfenol-A bevat. Deze stof fungeert als
‘ontwikkelaar’ en zorgt dat aangebrachte inkt bij
verhitting zichtbaar wordt. In ons lichaam heeft
bisfenol-A echter hetzelfde effect als het vrouwelijk geslachtshormoon oestradiol waardoor de
hormoonhuishouding ontregeld kan raken. Dit
heeft vooral effect op embryo’s.
De ‘groene’ economie kan echter voor alternatieven zorgen. In biomassa zitten chemicaliën, zoals galluszuur, die bisfenol-A kunnen vervangen,
stelt Daan van Es, DLO-onderzoeker bij Food &
Biobased Research. Wel is er eerst onderzoek nodig naar de economische en praktische haalbaarheid.
Van Es is negatief over veel van de tot dusver
voorgestelde vervangers. Deze zouden te veel lijken
op bisfenol-A en waarschijnlijk dezelfde neveneffecten hebben. ‘Dat is het paard achter de wagen
spannen’, zegt Van Es. ‘Alleen het gebruik van compleet andere stoffen lijkt me haalbaar.’ RR
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Tweehonderd medewerkers van de Chinese
meststoffenproducent Stanley bezochten op
20 januari Wageningen UR. Ze kwamen kennis
bijtanken over mest. De Chinese delegatie,
vooral (sales)managers, kregen te horen hoe in
de Nederlandse landbouw met bemesting wordt
omgegaan. Van bemestingsadviezen tot het
toedienen van mest. Ook kwam mestverwerking
voor transport ter sprake. Delegatieleider
Jihua Zhang, director product strategy van

Stanley Fertilizer, was zeer tevreden. ‘Het
bezoek was bedoeld om deuren te open, en
dat is gelukt.’ Stanley is een van de grote
meststoffenproducenten in China en erg gericht
op innovatie en groei. Op twee technische
onderwerpen zou Zhang graag van Wageningse
kennis gebruik willen maken, onder meer door
bijscholing van R&D-medewerkers. Daar wordt
binnenkort dan ook over verder gesproken.
YdH/EvL / Foto:Marcel van den Bergh
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NOËLLE AARTS TEACHER OF THE YEAR 2015
• Hoogleraar Strategische
communicatie is de beste
docent van Wageningen.
• Waardering voor 'dynamische'
colleges.

Voor het eerst in de geschiedenis
van de Teacher of the Year Award
heeft een vrouwelijke docent de
prijs in de wacht gesleept. Noëlle

Aarts, onlangs benoemd tot hoogleraar bij Strategic communication, werd tijdens de nieuwjaarsborrel van de studentenraad uitverkozen tot beste docent.
De uitverkiezing kwam als een
verrassing voor Aarts. ‘Ik vond de
nominatie al zo’n grote eer maar
dat ik ook zou winnen, had ik het
niet verwacht.’ De studentenjury
roemde Aarts om haar kritische benadering, haar openheid naar stu-

denten, haar dynamische colleges
en haar focus op samenwerking in
plaats van alleen kennisoverdracht.
‘Studenten die colleges volgen bij
Noëlle Aarts worden behandeld als
gelijkwaardige gesprekspartners en
aangemoedigd om vragen te stellen
of langs te komen op haar kantoor,’
aldus de jury. ‘Ze staat open voor
hun ideeën en daagt hen uit creatief te zijn.’ Niet zelden laat Aarts
zich bij haar eigen onderzoek inspi-

reren door de input van haar studenten, aldus de jury.
Op de vraag wat ze met de 2500
euro prijzengeld gaat doen, kwam
Aarts snel met ideeën. ‘Het lijkt me
geweldig om van het prijzengeld
een goede spreker uit te nodigen
om voor studenten te spreken.’
In de race om de titel liet Noëlle
Aarts Huub Savelkoul, Arie Terlouw, Arie Nieuwenhuizen en Maria
Forlenza achter zich. LvdN/CN
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kort
>> UNITAS

>> FINANCIEEL

Geen gif meer

Jongerenvereniging Unitas wil terug naar
de oude plek aan de Generaal Foulkesweg. Probleem is dat het pand te groot
is. De vereniging zoekt daarom medehuurders. Unitas huurde dit pand al tot
2009. De vereniging is hard op zoek
naar huisvesting na een mislukt avontuur in een voormalig partycentrum aan
de Industrieweg in de Nude. Omwonenden keerden zich van meet af aan tegen
hun komst en vochten de vergunning
aan. Zowel de rechter (2013) als de Raad
van State (vorig jaar) keurden de vergunning af. In mei vorig jaar besloot Unitas
daarom op zoek te gaan naar een nieuw
onderkomen. De oude locatie is volgens
Unitas-voorzitter Diks niet per se ‘de
beste of enige’ oplossing. ‘Maar het is
wel een reële optie die we graag verder
willen onderzoeken. Verder is het natuurlijk fijn om andere ‘dakloze’ verenigingen te kunnen helpen. RK

Het gemiddelde slagingspercentage van
ingediende onderzoeksvoorstellen voor
het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 is een stuk lager dan in het voorgaande Europese programma FP7. Wageningen UR diende tot
nu toe ruim 150 voorstellen in waarvan
er 33 zijn goedgekeurd. Iets meer dan
20 procent werd dus gehonoreerd. Dat is
10 tot 20 procent lager dan voorheen.
Peter Jongebloed, die onderzoekers van
Wageningen UR ondersteunt bij het indienen van onderzoeksvoorstellen, heeft
wel een verklaring. ‘Het is een veel competitiever programma geworden. Overal
in Europa wordt nu geïnvesteerd in het
schrijven van goede voorstellen, want
iedereen kijkt naar Brussel voor financiering, omdat nationale financiering onder druk staat.’ KG

Wat ik overgehouden heb uit mijn gereformeerde opvoeding
is de visie dat ‘de mens geneigd is tot alle goeds’. Maar het is
niet makkelijk om je volledig over te geven aan die neiging. En
ik kan ook niet volmondig en met heel mijn hart zeggen dat
de ratio-economische wetenschap van Wageningen UR die
neiging bemoedigt, want mensen gaan vaak lijnrecht in tegen
rationeel-wetenschappelijk adviezen.
Op de Bio-beurs, de jaarlijkse happening van de bio-sector,
hoorde ik twee fantastische verhalen over boeren die kiezen
voor het goede.
Een aardappelteler spoot zijn gewas om het loof te doden om
daarna zijn aardappels te rooien. Na een paar dagen zag hij
dat het niet voldoende was en besloot nog een keer te spuiten.
Op zijn tractor maakte hij zijn gifrondes totdat hij een fazant
zag zitten; broedend op een nest met eieren. Het dier zat er
treurig bij in een bijna verdord gewas. Zonder beschutting. Ze
keek angstig omhoog naar de tractor. Dat trof hem, er brak
iets in hem bij die aanblik. Dat moment gaf de doorslag: ‘Ik
spuit nooit meer’!
Een intenser verhaal vertelde een Bio-beursbezoeker over zijn
buurman: ‘Hij was gewoon melkveehouder totdat zijn zoontje
verongelukte op het erf. Hij was onder de tractor gekomen.
Het leven had geen zin meer. Het bedrijf sukkelde door. Hij
kwam in een diepe depressie totdat hij met een homeopathisch arts in gesprek kwam: schakel om naar biologisch! Een
nieuwe baan zonder gif. Door je land lopen, distels met je hand eruit trekken en je verdriet
en pijn achter laten in het gat, ze begraven.
Dan lukt je niet als je op een tractor zit
en gif spuit tegen distels. Het contact
met de aarde had hem rust en vrede
gebracht. Hij is weer volmondig en
met heel zijn hart boer’.

Terug naar oude stek

Minder Europees geld

>> CAO

Onderhandelingen muurvast
Er zit geen beweging in de onderhandelingen over een nieuwe Cao voor DLOmedewerkers. Voornaamste twistpunt is
het loonbod van 1,9 procent dat in de
ogen van vakbonden te laag is. Volgens
Wageningen UR is dit het uiterst haalbare en ‘ligt de bal nu bij de vakbonden’.
De bonden overwegen acties die DLO
moet dwingen tot een beter aanbod. Gesprekken tussen de onderhandelaars
staan niet gepland. Om te zorgen dat
DLO geen Cao heeft, is de aflopende
overeenkomst verlengd tot 1 juli 2015.
De vakbonden onderzoeken of deze
werkwijze juridisch wel zuiver is. RR

Kees van Veluw (57) is docent Permacultuur
en netwerker biologische landbouw. Zijn visie haalt hij uit zijn werk met zowel Afrikaanse als Nederlandse boeren, zijn vrouw, drie
zonen, hond en kippen.
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UITHANGBORD VOOR
WAGENINGSE BODEMKENNIS
zijn er een aantal nieuwe initiatieven. Wetenschappelijk gezien is
het tweede Wageningen Soil Conference in augustus het hoogtepunt.
De vorige editie vond in 2011
plaats. De tweede editie is volgens
Gerben Mol, voorzitter van het Wageningen Soil Network bewust dit
jaar gepland. ‘Een vierdaags wetenschappelijk congres waar we zo’n
300 wetenschappers verwachten.’
Nieuw is ook de Wageningen
Soil Experience, een uitje op de
campus om het bodemonderzoek

• Netwerk bundelt het
bodemverhaal
• Soil Experience-uitje op de
campus

FOTO: MARJET VAN VEELEN

Alle Wageningse bodemkennis onder één vlag. Dat is de opzet van het
deze week gelanceerde Wageningen Soil Network (WSN), waarin
naast Wageningen UR ook het
NIOO deelneemt. Het netwerk
startte met een schep zand. Het
zand werd met kleine tuinschepjes
uit de campusbodem gelicht en
wordt door een aantal Wageningse
labs onderzocht.
De actie staat symbool voor wat
het WSN feitelijk wil: kennis bundelen. Niet alleen om intern de samenwerking te verbeteren, maar
vooral om het Wageningse bodemgezicht naar buiten beter uit te dragen. De zandmonsters werden genomen op en naast de Walk of Fame tussen Atlas en Orion. In dit
pad komt een tableau dat wijst op
de geboorte van het bodemnetwerk.
Aanleiding voor de oprichting
van het netwerk is het internationale jaar van de bodem. Bestaande
bodemactiviteiten worden voortaan onder de vlag van het WSN
naar buiten gebracht. Daarnaast

onder de aandacht te brengen.
Mol denkt daarbij aan twee versies:
eentje voor het lekenpubliek en
eentje voor bezoekende wetenschappers. Daarbij is het volgens
woordvoerder Simon de Ridder
ook de bedoeling om ‘het Wageningse bodemverhaal’ naar buiten
te brengen. Daarmee duidt hij op
de reden waarom destijds de Landbouwhogeschool in Wageningen
terecht kwam: de diverse typen bodems die op deze plek samenkomen. RK

Louise Vet (dir. NIOO en hoogleraar Evolutionaire Ecologie WU),
Gerard Korthals (onderzoeker PSG, secretaris WSN) en -met hoed- John Liu
(filmmaker en ecoloog, fellow van NIOO) nemen een grondmonster.

MERKNAMEN PRI EN
PPO VERDWIJNEN
• 'Wageningen UR is een sterker
merk.'

De Plant Sciences Group stopt met
de merknamen Plant Research International (PRI) en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO). De
DLO-onderzoekers van Plant gebruiken voortaan alleen nog Wageningen UR in hun externe communicatie.
Dit heeft de directie van de Plant
Sciences Group (PSG) besloten. De
maatregel past binnen het huidige
merkenbeleid, stelt Marc Lamers,
beleidsdirecteur Communicatie. De
raad van bestuur gaat in het komende strategisch plan aandacht besteden aan het merkenbeleid.
Aanleiding was een onderzoek
van de PSG onder externe relaties,
vertelt Erik Toussaint, hoofd Communicatie bij de kenniseenheid.
‘Bij onze externe relaties was niet
goed bekend waar de merken PRI
en PPO voor staan, terwijl Wageningen UR een sterk merk bleek bij de
relaties.’ Verder vonden de business
unit managers bij Plant het in de
praktijk vaak lastig om met de verschillende merken te werken, stelt
Toussaint. Voortaan meldt een
DLO-medewerker van de PSG alleen
nog dat hij werkt bij Wageningen
UR. In juridische teksten blijft hij
de officiële werkgever, Stichting
DLO, noemen. AS

MOGELIJK HONOURS PROGRAMME VOOR MASTERSTUDENTEN
• Studenten willen vervolg op
excellentie-programma

Excellente masterstudenten kunnen misschien binnenkort ook een
Honours Programme volgen. Honoursstudenten werken momenteel
ideeën uit voor een vervolg op het
huidige programma, dat alleen voor
bachelorstudenten is.
‘De studenten van nu vragen zich
af wat wij ze hierna kunnen bieden,’
vertelt Ellis Hoffland, programmaRESOURCE — 29 januari 2015

directeur van het Honours Programme. ‘Zij doen nu zelf onderzoek
naar de mogelijkheden; ze kijken of
er draagvlak is, lobbyen voor hun
ideeën en schrijven beleid.’ De uitkomst ligt niet op voorhand vast.
‘Het is niet gezegd dat er een mastertraject komt, de universiteit staat
er helemaal blanco in. Een vervolg
kan aantrekkelijk zijn, maar er zijn
ook goede redenen te bedenken om
het niet te doen.’ Aan het einde van
hun bachelor presenteren de studenten de onderzoeksresultaten.
De eerste lichting honoursstu-

denten is inmiddels ruim een half
jaar bezig. Zowel studenten als tutoren en docenten zijn erg enthousiast, aldus Hoffland. Ze hoopt dat de
ervaringen doorsijpelen naar het regulier onderwijs, in de vorm van
nieuw lesmateriaal of andere onderwijsvormen. Er zijn er wel wat kinderziektes, erkent de programmadirecteur. ‘Vooral het definiëren van
de verdiepende en verbredende opdrachten is een zoektocht. Het
komt voor dat een student met een
leuke activiteit komt, maar dat we
die uiteindelijk toch afkeuren om-

dat-ie niet Honours Programmewaardig is. Dat kan een teleurstelling zijn voor studenten. Het hoort
erbij; we zijn een vliegtuig aan het
bouwen terwijl we al aan het vliegen
zijn.’
Belangstellenden kunnen informatie vinden op www.wageningenuniversity.nl/honours of op 3 en 5
februari tussen 12 en 14 uur terecht
in Forum 030. LvdN
Op pagina 24 lees je de ervaringen van
honoursstudenten Marijke, Merijn en
Anouk.
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VAN EDE NAAR DE CAMPUS ZONDER CHAUFFEUR
• Busje vervoert maximaal zes
personen
• Zelfrijdende auto is geen
openbaar vervoer

Eind dit jaar gaat de eerste zelfsturende auto rijden tussen station
Ede-Wageningen en de campus.
Het gaat om een proef van zes
maanden met een klein busje voor
zes personen. Het dagelijks bestuur
van de provincie Gelderland heeft
deze week besloten geld in het project te stoppen. Daarmee kan de
proef in principe doorgang vinden.
Gelderland is al geruime tijd bezig om een proef met zelfsturende
auto’s in ‘Food Valley’ van de grond
te krijgen. Daarbij wordt samengewerkt met Wageningen UR, de TU
Delft, TNO en innovatieplatform
Connekt. De bedoeling is dat een
busje zonder chauffeur gaat rijden
tussen station Ede-Wageningen en

OGEN IN JE
ACHTERHOOFD

de campus.
De precieze route is volgens
woordvoerder Ad van der Have van
het Facilitair Bedrijf nog niet bekend. Er is overigens geen dienstregeling. De bus rijdt alleen op afspraak en is geen onderdeel van het
reguliere openbaar vervoer. Waarschijnlijk rijdt hij een paar keer per
dag buiten de spitsuren, vooral om
gasten van Wageningen UR en de
provincie te vervoeren. ‘En mogelijk
later in het experiment ook anderen.’ De proef duurt een half jaar.
PIONIERSROL
Vorige week vrijdag besloot de ministerraad proeven met ‘onbemande’ auto’s op de openbare weg mogelijk te maken. Dat maakte de weg
vrij om ontheffingen aan te vragen
bij wegverkeersdienst RDW. Het kabinet wil dat Nederland een pioniersrol krijgt bij de ontwikkeling
van zelfrijdende voertuigen en systemen waarbij auto’s in treintjes rij-

Hoe was het om mee te werken aan dit
populair wetenschappelijke programma?
‘Leuk, maar ook spannend. Ik was een
beetje huiverig voor wat BNN ervan zou
maken. Het moet immers vooral vermakelijk zijn, dat kan ten koste gaan van
het verhaal. Maar ze hebben het heel
leuk gedaan.’

den. Treintjes benutten de ruimte
op de wegen beter en zijn mogelijk
veiliger.
In juli van het afgelopen jaar
reed er al eventjes een zelfsturende
auto op de campus rond. Dat was
een ideetje van Omroep Gelderland
dat aandacht besteedde aan de

proef met de zelfrijdend vervoer zoals die in december van start gaat.
Het autootje dat toen rondreed was
een Renault Twizy. Wie de bus nu
gaat leveren blijft nog even geheim.
Volgens Van der Have is het een
Frans bedrijf, maar geen reguliere
autofabrikant. RK

Dit proefmodel reed in 2014 al over de campus.

FIGUREITOUT

Hoe kwamen ze bij jou uit?
‘De jongens zochten antwoord op de
vraag: Hoe is het om ogen op een andere plek in je hoofd te hebben dan aan de
voorkant? In mijn tijd aan de Universiteit Utrecht deed ik onderzoek naar visuele systemen. Ik denk dat de research
redactie van BNN me daarop gevonden
heeft. Want hier in Wageningen werk ik
al een paar jaar aan een ander onderwerp: de zwembeweging van vissen.’

Wie? Martin Lankheet
Wat? Universitair
hoofddocent
Experimentele Zoölogie
Waarom? Zat in het
televisieprogramma
Proefkonijnen

Heb je al reacties gehad op je optreden?
‘Ja. Al direct tijdens de uitzending kwamen er berichtjes binnen van bekenden. Sommigen wisten dat ik op tv zou
komen, maar er waren natuurlijk ook
mensen die me onverwacht op de buis
zagen, zoals de buren. Die reageerden
ook heel leuk.’ KG

Illustratie Studio Lakmoes
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GROENMONITOR TIMMERT AAN DE WEG
• Muizenplaag zorgt voor
doorbraak monitor.
• Satelliet ziet zelfs gras
groeien.

De boeren in Friesland slaagden er
maar niet in hun muizenplaag op
de politieke agenda te krijgen. Totdat Gerbert Roerink de plaatjes van
zijn groenmonitor in stelling
bracht. Plotseling zijn muizen hot.
Vier keer in de week krijgt Roerink de jongste satellietbeelden
binnen van het Disaster Monitoring
Constellation. Beelden met een resolutie van 25x25 meter, waarmee
je Nederland op perceelsniveau in
beeld hebt. Roerink bewerkt die
beelden tot kant-en-klare plaatjes
voor de groenmonitor. En natuurlijk kijkt-ie altijd even of er iets bijzonders is te zien. Half december
was dat het geval. ‘He, het groen in
Friesland gaat dood. Hoe kan dat?’
Een collega bij Lifestock Research
wist het meteen. ‘Dat is muizenschade. Dat is een groot probleem
daar. De boeren willen het heel
graag op de agenda krijgen, maar
krijgen dat maar niet voor elkaar.’
Roerink wel. Min of meer tot zijn

eigen verbazing. Hij bracht de omvang van het probleem in kaart,
zocht er gedetailleerde satellietbeelden bij en stuurde een berichtje naar onder meer de Boerderij en
het Friesch Dagblad. Dat was op
vrijdag 9 januari. Toen op maandag
het ANP erop dook werd de muizenplaag ‘wereldnieuws’ in Nederland.
MELKOPBRENGST VOORSPELLEN
De muizenplaag is een mooi voorbeeld van wat je met de groenmonitor kunt. De monitor brengt letter-

18 september 2014

lijk de groenheid van het landschap
in kaart. De techniek bestaat al langer. Maar pas sinds kort op wekelijkse basis en met een resolutie op
perceelsniveau.
Roerink kan met de groenmonitor letterlijk gras zien groeien. ‘Tot
zo’n twintig centimeter kun je graslengte met de groenindex kwantificeren. Daarboven is het signaal verzadigd en zie je dus geen verschillen meer.’ Friesland Campina bijvoorbeeld gebruikt die informatie
om de modellen te verbeteren waar-

mee de aanvoer van melk wordt
voorspeld. Betekent meer gras ook
meer melk? Die vraag is volgens
Roerink extra interessant nu het
melkquotum is afgeschaft. Iedereen kan op de groenmonitor kijken
via www.groenmonitor.nl. Nu nog
tot op de 25 meter nauwkeurig.
Maar straks mogelijk met een resolutie van vijf meter. Achtertuinniveau dus. Roerink: ‘Dat spreekt nog
meer tot de verbeelding. We zijn er
mee bezig. Maar die satelliet komt
maar eens per maand over.’ RK

25 december 2014

NIEUWE TEST SPOORT RADIOACTIEF VOEDSEL SNEL OP
• Rikilt kan straks veel sneller
radioactieve vervuiling
opsporen.
• Nieuwe techniek voor snelle
metingen na stralingsincident.

Het was een klein berichtje rond
de kerstdagen: Albert Heijn had dit
jaar geen wild zwijn in de schappen, omdat het vlees mogelijk radioactief was. De zwijnen, levend
in Duitse bossen, hebben paddenstoelen op het menu waar stralingsgevolgen van de Tsjernobylramp uit 1986 nog in terug te vinden zijn.
Een zeldzaam bericht, weet onRESOURCE — 29 januari 2015

derzoeker Puck Brandhoff van Rikilt. Radioactiviteit in het voedsel
komt in ons land weinig voor. Toch
is het belangrijk om voorbereid te
zijn op stralingsongelukken. Ter illustratie: in 1986 gaf de Sovjet Unie
pas toe dat er een ongeluk had
plaatsgevonden nadat de geigertellers in Zweden uitsloegen, duizenden kilometers verderop.
Met de techniek die nu standaard wordt gebruikt kost het zo’n
drie dagen om een meting te verrichten. In januari publiceerde Rikilt in the Journal of environmental
radioactivity drie methodes om
veel sneller te testen of voedsel besmet is. Daarmee kan in ruwweg
een dagdeel (tussen 1,5 en 7 uur)

het voedsel onderzocht worden. De
nieuwe methodes zijn wel minder
gevoelig en ze zijn dan ook vooral
bedoeld voor metingen na een
stralingsincident. Zo is in een
noodsituatie snel duidelijk welk
eten veilig is en welk niet.
BÈTASTRALING
Ook wanneer er niets aan de hand
is controleert Rikilt steekproefsgewijs of Nederlandse melk, groenten en ander eten radioactief besmet zijn. In zo’n 45 voedselverwerkende fabrieken staan meetapparaten die controleren op gammastraling. Dit is het minst
schadelijke maar meest verreikende type radioactiviteit. In het labo-

ratorium op de Wageningse campus testen onderzoekers bovendien monsters op alfa- en bètastraling.
Deze stralingsbronnen richten
meer schade aan zodra iemand ze
heeft ingeslikt. Buiten het lichaam
zijn ze minder gevaarlijk, maar ook
minder goed te detecteren. In het
laboratorium worden monsters
daarom uitgebreid voorbewerkt.
Dat is een tijdrovend proces waarbij
voedsel wordt gedroogd, verhit tot
550 graden Celsius en verkruimeld
tot as. Pas daarna kan met een
‘scintillatie teller’ de hoeveelheid
straling worden gemeten. Juist op
de voorbereidingsstappen besparen de nieuwe methodes tijd. RR
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VUILVERBRANDING HEEFT GEEN
EFFECT OP PLANTEN IN OMGEVING
• Langdurige biomonitoring levert
het bewijs.
• Spinazie en boerenkool als
voorbeeldplanten.

Die witte rookpluim die vuilverbrandingsinstallaties uitbraken, is die niet slecht
voor de gewassen in de omgeving? Nee,
durft Chris van Dijk (PRI) na ruim tien jaar
studie met wetenschappelijke zekerheid
te zeggen. Planten die in de omgeving
groeien, zijn van dezelfde kwaliteit als
zonder die installatie. Moderne verbrandingsinstallaties als die bij Alkmaar, Wijster en Harlingen moeten aan strenge
emissienormen voldoen. In principe mogen er dus geen schadelijke stoffen als
cadmium, kwik en PAK’s, of organische
stoffen als het kankerverwekkende dioxine vrijkomen. Maar hoe overtuig je de omgeving daarvan? ‘Mensen zien toch vierentwintig uur per dag en zeven dagen in de
week zo’n witte rookpluim de lucht in
gaan. Wat betekent dat nou voor onze
groenten en gewassen’, vat Van Dijk die
zorgen samen.
Samen met adviesbureau Royal Haskoning bedacht PRI een manier om de zorgen weg te nemen: biomonitoring. Laat
een paar gevoelige voorbeeldplanten
groeien en neem ze voortdurend de pols.
‘Biomonitoring is een overtuigende ma-

nier om de aanwezigheid van bepaalde
stoffen aan te tonen’, legt Van Dijk uit. ‘Je
kunt van alles gaan meten aan schoorsteenpluimen, maar nog beter is te gaan
meten in planten zelf. Als de normen in de
indicatorgewassen niet worden overschreden, is het aannemelijk dat de agrarische
gewassen ook veilig zijn.’
TE VEEL FLUOR
Als geschikte indicatoren kozen Van Dijk
en collega’s voor spinazie en boerenkool.
Van beide planten is bekend dat ze cadmium, kwik en PAK’s makkelijk in hun bladeren opnemen. Spinazie groeit in het
voorjaar en de zomer, kool in de herfst en
winter. De planten groeiden in containers
met schone grond, en werden daar neergezet waar de rookpluim meestal de grond
raakt.
De resultaten zijn even saai als duidelijk en geruststellend. De gehaltes aan
zware metalen en PAK’s zijn niet hoger
dan het achtergrondniveau. De vuilverbranding heeft geen invloed op de kwaliteit van de groenten en gewassen in de
omgeving. De onderzochte melk van koeien die voornamelijk onder de rook van de
fabriek hadden gegraasd,was bovendien
vrij van dioxinees. Alleen het gras bij twee
van de drie installaties bevatte vooral in de
winter af en toe iets te veel fluor. Van Dijk:
‘Maar in termen van risico voor het vee
speelt dat geen enkele rol.’ RK

VISIE <<

De olieprijs is gevaarlijk laag

De olieprijs is de laatste maanden sterk gedaald. Geen
goed nieuws, vindt LEI-econoom Arie van Duijn. Er is op
dit moment een overschot aan olie op de markt door de
toenemende productie van olie uit onconventionele bronnen als teerzanden in Canada en schalievelden in de VS.
Ondertussen is de vraag naar olie juist gedaald als gevolg
van de hoge olieprijs en lage economische groei. Wereldwijd kost het steeds meer moeite om de gestaag teruglopende olieproductie uit conventionele bronnen, zoals de
olievelden in Saoedi-Arabië, op peil te houden. Met een
olieprijs van minder dan 50 dollar hebben de oliemaatschappijen veel minder geld voor investeringen in de winning van olie.’
Is de winning van teerzandolie en schalieolie dan
voordeliger?
‘Bij de huidige olieprijs is ook de productie van schalieolie in de VS verliesgevend. Bovendien hebben de producenten een schuld opgebouwd van 200 miljard dollar. Bij
de huidige lage prijzen wordt het voor deze bedrijven
steeds moeilijker om hun schulden af te betalen. Zo kan,
net als in 2008, een schuldencrisis ontstaan. Om de olieproductie veilig te stellen, is een fors hogere prijs nodig.’
Maar die hoge olieprijs heeft ook weer een nadeel?
‘Precies, ik zie een fundamenteel probleem. Regeringen
en het bedrijfsleven willen veel goedkope olie, omdat die
nodig is om economische groei te krijgen. Maar in dat
geval kunnen de oliebedrijven de productie niet op peil
houden. Dus moet de olieprijs omhoog, maar zo’n hoge
olieprijs trekt onze economie niet meer, dan ontstaan er
oplopende schulden die steeds moeilijker kunnen worden afbetaald. Die olie-economie gaat spaak lopen,
linksom of rechtsom.’
Wat kunnen we doen?
‘Wageningen UR moet blijven investeren in kennis om
de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen fors te verminderen. Naast de biobased economy gaat het om alternatieven voor olie-afhankelijke voedselproductie.
Concreet kun je dan denken aan hoogwaardige voedselsystemen en aan regionale productie, zodat je minder
transport nodig hebt.’ AS

STELLING

‘Discovering the topic of interest is a
milestone of one’s success’,
Agata Paulina Walczak, promoveerde op
5 januari in Wageningen

Vuilverbrandingsinstallatie in Alkmaar
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BAN OP GMO’S HEEFT HOGE PRIJS
De weigering van de Indiaase
regering om rijst toe te laten die
langs genetische weg verrijkt is
met vitamine A, kostte al 1,4 miljoen levensjaren. Dat stelt economiehoogleraar Justus Wesseler. Zijn berekeningen werpen
een nieuw licht op de gmo-discussie.
‘Golden Rice’, zo heet de geelgekleurde rijstsoort die tien jaar geleden werd ontwikkeld. Door een genetische ingreep bevat de rijst veel
vitamine A en kan daarmee een
sterk wapen zijn tegen sterfte en
blindheid door ondervoeding. Veel
ontwikkelingslanden zijn echter
huiverig om gmo-producten te introduceren. Zo houdt India de
grenzen ferm gesloten voor Golden
Rice. Economiehoogleraar Justus
Wesseler onderzocht wat daarvan
de gevolgen zijn. De resultaten liet
hij zien tijdens zijn inauguratie als
hoogleraar op 22 januari. Met zijn
Real Option Model berekende
Wesseler de schade van het niet-introduceren van de gmo-rijst in India. Hij komt uit op 1,4 miljoen levensjaren in de afgelopen tien jaar.
De slachtoffers zijn met name kinderen.
1,4 miljoen levensjaren staan voor
veel menselijk leed. Wie is
daarvoor verantwoordelijk?
‘De regering maakt een afweging:
wat zijn er voordelen van de introductie van gmo-rijst en wat zijn de
risico’s? De WHO en de Wereldbank zijn voor introductie, omdat
het kinderlevens redt – dat staat
wel vast. Maar Greenpeace en een
invloedrijk activist als Vandana
Shiva zijn sterk tegen. Als ook
10 tot 20 procent van de bevolking tegen gmo’s is, dan
loopt zo’n regering het risico
om de volgende verkiezingen
te verliezen. Tot nu toe oordeelt de Indiase regering daarom dat
de risico’s van
Golden Rice groter zijn dan de
voordelen.
RESOURCE — 29 januari 2015

Rijstteelt in India

Door die voordelen uit te rekenen,
weten we nu ook wat het prijskaartje is van de anti-gmo-lobby in
India.’

We kunnen alleen risico’s onderzoeken als we een theorie hebben
die verklaart welk aspect van gmo’s
een gevaar kan opleveren.’

We kunnen de risico’s van gmo’s
voor onze gezondheid en het milieu
niet uitsluiten, stellen de
tegenstanders van gmo.
‘Vanuit wetenschappelijk perspectief kleven er geen gezondheidsen milieurisico’s aan gmo’s. Ze
zijn even veilig als gangbare gewassen. We hebben geen 100 procent zekerheid, maar niemand
kan een veiligheid van 100 procent
claimen, die bestaat niet. En het is
onzin om te spreken, zoals tegenstanders doen, over ‘onbekende risico’s’. Want je
kunt geen onbekende risico’s onderzoeken, en
bovendien kunnen daar
dan weer onbekende
voordelen tegenover
staan. Vanuit
de wetenschap moeten we consistent redeneren.

De verloren levensjaren rekent u
om naar een economische schade
van 200 miljoen dollar per jaar.
Hoe berekent u dat?
‘In het model is de waarde van een
levensjaar in India vastgesteld op
500 dollar. Dat is geen ethisch
standpunt van mezelf, dat getal
zegt iets over de arbeidsproductiviteit. Hoe armer een land, hoe minder een levensjaar waard is in economisch opzicht. In de VS en Europa is een levensjaar meer waard,
omdat de arbeidsproductiviteit
daar hoger is. Maar wat ik belangrijker vind is dat er onnodig kinderen sterven in India.’
De EU is ook huiverig ten aanzien
van gmo-gewassen. Heeft u
daarvan de schade in beeld
gebracht?
‘Ik heb in 2007 uitgerekend dat het
niet-accepteren van de gmo-mais
MON810 de EU meer dan 130 miljoen euro per jaar kost. En in 2004

ben ik nagegaan wat de weigering
om gmo-suikerbieten te introduceren de Europese Unie kostte. Dat
was toen 100 tot 160 miljoen per
jaar. In Europa kost de ban op
gmo’s geen mensenlevens, maar
leidt het tot een lagere opbrengst
per hectare, een hoger gebruik
van bestrijdingsmiddelen en meer
uitstoot van broeikasgassen.
De milieuvoordelen van gmo’s zijn
evident.’
De anti-gmo-lobby zal beweren dat
u wordt betaald door de industrie.
Wie heeft uw onderzoek
gefinancierd?
‘Mijn onderzoek aan Golden Rice
in India deed ik zelf, zonder externe financiering. Ik doe ook onderzoek naar de sociaaleconomische
effecten van gmo’s, in opdracht
van en betaald door de Europese
Unie. Ik word niet betaald door de
industrie. Ik vind dat we moeten
nadenken of de oppositie tegen de
gmo-technologie ethisch gerechtvaardigd is als die oppositie leidt
tot meer dode kinderen in India en
talloze andere ontwikkelingslanden.’ AS
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Toegang tot de wetenschap, daar draaide het de
laatste weken om. Is het bijvoorbeeld niet zonde dat
belangstellend publiek wordt weggestuurd bij
lezingen? Of dat burgers niet alle wetenschappelijke
artikelen kunnen lezen? Discussieer online mee.

REACTIES OP...

RESOURCE-ONLINE.NL
VAL VAN DE BETAALMUUR

VOLLE ZALEN

MIS COMMUNICATIE

Universiteiten en uitgevers onderhandelen
momenteel over het omarmen van ‘open’
publicaties, ofwel Open Access (OA). In een
interview legde entomoloog Marcel Dicke uit
waarom zijn enthousiasme voor OA bekoelde.

Ook dit jaar vond er weer een zondaguniversiteit plaats in de Wageningse bibliotheek. Voor
een uitpuilende zaal beet immunoloog Huub
Savelkoul het spits af.

De bachelor communicatiewetenschappen
presenteerde een verbeterplan. Zo moeten er
vanaf september weer meer studenten instromen bij de geplaagde opleiding.

Op de eerste zondag was de belangstelling zelfs
zo groot dat niet al het toegestroomde publiek
in de bibliotheek paste. Herco van Gelder vindt
dat jammer. Het is natuurlijk mooi om de
wetenschappers eens buiten de academie te
horen, maar als dan niet iedereen naar binnen
kan, schiet het initiatief haar doel voorbij.
Waarom niet uitwijken naar ‘de mooiste collegezaal van Wageningen University, de Waaierzaal in Orion?’ Evenementen in Orion zijn
sowieso vaak openbaar, blijkt een reactie later.
Stijn van Gils prijst een debat aan over de
noodzaak van pesticiden. ‘Dat is weliswaar niet
in de Waaierzaal,’ zegt Van Gils, maar ook in de
kleinere zalen zijn ‘niet-studenten en nietmedewerkers zeker welkom.’

Het bericht zorgt online voor zure reacties. ‘Cursus’, bijt De Ingénieur de communicatiewetenschappers toe, ‘hoort hier niet thuis.’ Dat komt
hard aan. Zeker uit de pen van iemand die tijdens college-uren tijd heeft bittere reacties te
kalken op onze site. Piet kan het echter niet
laten en gaat er nog serieus op in. ‘Als je ingenieur bent, heb je waarschijnlijk ook geen communicatiewetenschappen gestudeerd en dan kun je
er dus niet over oordelen.’ Helaas zijn de CW’ers
verder incommunicado. Wat zij van het verbeterplan vinden blijft onbekend. Misschien wel
omdat ze te druk zijn met hun cursus.

Zo is Dicke bang voor perverse prikkels. Voor
tijdschriften wordt het aantrekkelijk om zoveel
mogelijk te publiceren, los van de kwaliteit.
Bovendien kan nu iedereen nog publiceren, de
lezer betaalt immers. Zodra auteurs moeten
betalen, kunnen armlastige onderzoekers hun
resultaten niet meer verspreiden. ‘Een heel
goede redenatie’, schrijft Stefan Hermans, ‘jammer dat niet meer wetenschappers goed nadenken over de beperkingen en mogelijk negatieve
gevolgen van open access voor de wetenschap
en de toegang tot het produceren van wetenschap.’ Een oud-student komt wel met een heel
creatieve oplossing om de oplopende abonnementskosten van universiteitsbibliotheken op
te vangen. ‘Waarom niet de mogelijkheid bieden aan iedere burger om lid te kunnen worden.’ Burgers kunnen dan zo veel wetenschappelijke artikelen lezen als ze willen voor een
beperkt bedrag. ‘Zouden hier praktische bezwaren aan kleven?’ Miljoenen vermoe...
[Om de rest van dit premium-artikel te lezen moet
je een abonnement nemen op Resource. Voor zo’n
58 euro per jaar krijg je toegang tot al onze content. Aanmelden via resource@wur.nl]
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Verhitte discussie
over biobrandstoffen
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Na publicatie van een omstreden beleidsvisie van de KNAW vlogen
voor- en tegenstanders van biobrandstoffen elkaar in haren.
De scheidslijn loopt dwars door de Wageningse onderzoeksgemeenschap.
Maar liggen de standpunten echt zover uit elkaar?
tekst: Koen Guiking en Rob Ramaker

‘O

nderzoek op kleuterklasniveau’, een ‘onacceptabel politiek pamflet’ en een ‘rondje
selectief winkelen in de wetenschappelijke
literatuur’. Zelden vliegen zulke harde
woorden over tafel wanneer professoren in
discussie gaan. De Groningse hoogleraar
Energiesysteemanalyse André Faaij ontplofte echter op
14 januari tijdens een interview met de Volkskrant. Aanleiding van zijn woede was een visiestuk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
over bio-energie en biobrandstoffen.
In deze visie staat dat Nederland zou moeten stoppen
biomassa te gebruiken als brandstof of energiebron. Volgens de auteurs, de Wageningse wetenschappers Louise
Vet en Rudy Rabbinge en de Amsterdamse emeritus
hoogleraar Martijn Katan, dringen biobrandstoffen en
elektriciteit uit biomassa de uitstoot van CO2 nauwelijks
terug. En dat terwijl biomassa veel nuttiger kan worden
gebruikt voor bijvoorbeeld plastics of chemicaliën, producten die nu gemaakt worden op basis van fossiele
grondstoffen.
Ook uit Wageningse hoek klinkt er kritiek. Wetenschappers die werken aan duurzame alternatieven voor
producten gemaakt uit fossiele brandstoffen – oftewel
een biobased economy – reageren overwegend negatief
op de visie van Vet, Rabbinge en Katan, al trekken ze niet
zo fel van leer als professor Faaij. De auteurs leggen hun
vinger weliswaar in de buurt van de zere plek, maar ze
slaan de plank deels mis omdat ze te weinig oog hebben
voor recent onderzoek, zo meent Wolter Elbersen, DLOonderzoeker bij Food&Biobased Research. ‘Dit is gewoon
het kind met het badwater weggooien.’
Elbersen vindt het naïef te denken dat een ‘groene’
economie zomaar tot stand komt. Dit vereist allerlei tussenstappen die alleen mogelijk zijn door biomassa tijdelijk als brandstof te gebruiken, stelt hij. Bedrijven stappen in deze markt doordat het nu al mogelijk is om
rendabel biobrandstoffen te produceren. Hun investeringen maken zogenaamde commodity’s mogelijk: standaardproducten die in grote hoeveelheden worden verhandeld, zoals bermgras met een standaardkwaliteit of

pellets van samengeperst hout. Zulke commodity’s zijn
nodig als basis voor een hoogontwikkelde biobased economy.
VOORTDENDERENDE TREIN
Maar Louise Vet, een van de auteurs van de beleidsvisie, is
door dat argument allerminst overtuigd. Vet, zelf directeur
NIOO-KNAW en bijzonder hoogleraar Ecologie, denkt dat
het opzetten van een hevig gesubsidieerde industrie voor
biobrandstoffen vooral leidt tot veel concurrentie om biomassa. Dit beperkt volgens haar de mogelijkheden voor
hoogwaardigere verwerking van biomassa, zoals bioraffinage. ‘We moeten bovendien naar een echte transitie’, zegt
Vet. ‘Het is een illusie dat je eerst een bepaalde orde
opbouwt om er daarna weer van af te stappen.’
Het verbaast Vet overigens niet dat de KNAW-visie
zoveel tegenstand uitlokt. In een opiniestuk in Trouw
schreef ze: ‘We zitten op een trein die voortdendert in de
verkeerde richting en wij, onafhankelijke wetenschappers,
hebben nu aan de noodrem getrokken. Pijnlijk voor wie er
financieel of wetenschappelijk veel in heeft geïnvesteerd.’
Onderzoekers zouden zich volgens haar juist moeten richten op veel spannender innovaties, zoals kunstmatige fotosynthese of andere processen die energie uit zonlicht heel
efficiënt benutten. Biomassa moet in eerste instantie worden gebruikt voor voeding en diervoeding, daarna voor
‘groene’ goederen en materialen. ‘Als er dan nog wat overschiet en er gaan genoeg voedingsstoffen terug naar de
bodem, dan kunnen we de rest van die biomassa verbranden’, zegt Vet.
Die indeling op basis van hoogwaardigheid wordt cascadering genoemd. Wageningse biobased experts hebben
dat idee al jaren geleden omarmd. ‘Alle grote onderzoeksprojecten waarbinnen wordt gewerkt aan het vervangen
van fossiele door plantaardige grondstoffen besteden veel
aandacht aan cascadering en het zo optimaal mogelijk
inzetten van biomassa’, zegt Harriëtte Bos, DLO-onderzoeker bij Food & Biobased Research. Daarbij wordt niet
alleen gekeken welke toepassingen economisch gezien het
meest opleveren, ook milieueffecten worden uitgebreid
geanalyseerd.
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ONTWIKKELINGSLANDEN
Elbersen vindt de KNAW-visie vooral erg gedateerd. ‘Op
een enkele opmerking na had het artikel vijf jaar geleden
al geschreven kunnen worden.’ Voor veel van de in het
document aangehaalde kritiekpunten zijn volgens Elbersen inmiddels oplossingen aangedragen. Zo merken de
auteurs van het visiedocument op dat het verbouwen van
gewassen voor – gesubsidieerde – biobrandstoffen kan
leiden tot concurrentie met voedselgewassen en natuur.
Maar volgens Elbersen kan het verbouwen van gewassen
voor voedsel en biobrandstoffen juist prima samengaan.
Hij wijst hierbij op een opinieartikel van José Graziano
da Silva, secretaris-generaal van de wereldlandbouworganistie FAO. Die pleit ervoor om meer of minder gewassen
te verbouwen voor biobrandstoffen, afhankelijk van de
voedselprijzen. Dit zou juist een positief, stabiliserend
effect hebben op voedselprijzen. Da Silva wijst er bovendien op dat biobrandstoffen een stimulans kunnen vormen voor lokale economieën. Wanneer de prijs van fossiele brandstoffen hoog is, belemmert dat de rurale
ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Wanneer boeren
op zo’n moment biobrandstoffen kunnen leveren, zorgt
dat voor meer lokale handel, extra inkomsten en dus geld
om te investeren. Daardoor stijgt de opbrengst per hectare en kan dus ook meer voedsel worden geoogst.
Dat is een redenatie waar Louise Vet een heel eind in
mee kan. ‘Kleinschalig kan er heel veel. Dus zonder
gesleep met biomassa, maar door juist lokaal de kringlopen te sluiten. Afrikaanse boerenbedrijven die met biomassa hun opbrengst verhogen? Prima. Maar we moeten
niet grootschalig gewassen neerzetten die als biobrandstof moeten gaan dienen.’

Het visierapport constateert ook dat het verbranden
van hout in energiecentrales ten koste gaat van bossen in
Amerika en Canada. Niet waar, meent Gert-Jan Nabuurs,
buitengewoon hoogleraar European Forests Resources.
Bossen verdwijnen volgens hem niet op grote schaal door
de vraag naar biomassa. ‘De afgelopen decennia is juist
veel vooruitgang geboekt met het beter beheren van bossen en verlenen van keurmerken, zoals FSC en PEFC, aan
“goed” hout. Het meeste hout dat verbrand wordt, komt
dan ook uit reststromen van zagerijen of is hout van lage
kwaliteit.’ Het is waar dat er, zoals de KNAW aangeeft,
houtpellets ingevoerd worden uit Noord-Amerika om in
Europa te worden verbrand, beaamt Nabuurs. Maar dat
gaat volgens hem niet ten koste van de bossen. ‘In het
Zuidoosten van de VS vindt intensieve bosbouw plaats in
een productief gebied. De certificering waarborgt het
voortbestaan van het bos.’ Er is volgens hem weliswaar
een groeiende vraag naar pellets, maar die wordt gecompenseerd door de afnemende vraag naar hout bij andere
industrieën.
Ook in Europa is de druk op het bos volgens hem
beperkt. ‘Per saldo groeien er in de Europese bossen nu
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meer bomen dan er weggekapt worden. Uit rest- en
nevenstromen van hout kun je zonder negatieve bijeffecten voorzien in 3 tot 5 procent van de Europese energievoorziening.’ Het doel is om in 2020 twintig procent van
de energie in Europa uit hernieuwbare bronnen te halen.
Biomassa kan zonder problemen een deel van de oplossing bieden.
NIET KRITIEKLOOS PROMOTEN
Het enige onderdeel van de beleidsvisie die wel brede
ondersteuning krijgt, is de kritiek op het subsidiëren van
bio-energie. Experts maken zich zorgen over de slecht
invloed die subsidies en ‘domme’ prikkels hebben op de
‘groene’ economie. ‘Het is niet goed om de productie van
biobrandstoffen en energie uit biomassa eenzijdig te stimuleren, met wettelijke bijmengverplichtingen en subsidieregelingen’, zegt Erik van Seventer, business unit
manager Biobased products bij Food & Biobased
Research. Hij verwijst hiermee naar de wettelijke plicht
een percentage biobrandstof bij te mengen in fossiele
brandstof. Daarnaast zijn er subsidieregelingen waarmee
onrendabele verbranding van biomassa rendabel
gemaakt wordt. Deze maatregelen verstoren het eerlijke
speelveld, want op het maken van bioplastics zit bijvoorbeeld geen subsidie, terwijl die toepassing vaak wel duurzamer is. Van Seventer: ‘Het is dus prima dat de schrijvers
van het visiedocument daar tegen ageren.’
De business unit manager vindt het niet verstandig de
ontwikkeling van bio-energie en biobrandstof categorisch af te wijzen. Net zo min als het kritiekloos promoten van deze toepassing. Van Seventer: ‘We moeten continu blijven kijken of we op de juiste weg zitten’. Het
debat kan hier wat hem betreft alleen maar aan bijdragen. Ook Vet is blij dat er nu een discussie wordt gevoerd.
Helemaal niet slecht voor een artikel op ‘kleuterklasniveau’.
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KNAW IN HET MAATSCHAPPELIJK DEBAT

TWEEDE KAMER

Dit was de eerste keer dat de KNAW met een visiedocument -twee pagina’s klare
taal met acht pagina’s voetnoten - kwam. De organisatie wil met deze nieuwe
insteek – adviezen waren voorheen langer - zorgen dat haar stem luider klinkt. De
kritiek op het document kwam niet onverwacht, zei Hans Clevers, KNAW-president.
‘We hebben ermee geworsteld, daar kan ik eerlijk over zijn.’ De mogelijkheid van
controverse was voor Clevers geen reden om terug te deinzen. ‘Als wij het niet
doen, wie dan wel? Wij zijn het aan onze reputatie verplicht dat we ons uitspreken.
We hadden dit advies ook over dertig jaar kunnen schrijven, maar dan is het te
laat.’ Dit is overigens niet het einde van het debat. De KNAW komt nog met een
mini-symposium over biobrandstoffen.

De KNAW-visie werd niet alleen door collega’s en in
de pers opgemerkt. Het document was bewust een
dag voor het Tweede Kamerdebat over het Energieakkoord uitgebracht. Tijdens dat debat stelden SP,
ChristenUnie, Partij voor de Dieren (PvdD) kritische
vragen over bio-energie waarbij expliciet naar de
KNAW werd verwezen. PvdD-kamerlid Esther Ouwehand diende zelfs een motie in om de houtbijstook
in energiecentrales niet langer te subsidiëren. Hierover moet nog worden gestemd.

Hoe staat het met
de ontwikkeling
van een ‘groene’
economie in
Nederland?
Lees op
Resource-online.nl
hoe de topsectoren
het biobased
onderzoek frustreren.
Kijk onder het tabblad
Achtergrond voor ons
artikel ‘Groene economie
op de handrem’.
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AANSCHUIVEN MAAR...
Het Wagenings kwartiertje in beeld. Te laat komen
omdat je in de file stond: de fietsfile. Bij de Bornsesteeg is het traditioneel druk voor de stoplichten. Maar
nu is het tussen kwart over acht en half negen ’s
ochtends abnormaal druk. Oorzaak is de afsluiting van
het fietspad langs Rikilt in verband met de aanleg van
de busbaan. Oplossingen voor de drukte bij de Bornsesteeg (zie ook het verhaal over Rondje Campus elders
in dit blad) liggen in het verschiet. Maar voor nu: vijf
minuten eerder opstaan. RK, foto Guy Ackermans
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Omringd door ebola
Twee medewerkers van Wageningen UR gingen als vrijwilliger
naar ebolagebied in Sierra Leone. Doel: een mobiel lab opzetten
waarmee het virus snel geïdentificeerd kan worden. De twee
worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van de
dodelijke ziekte. ‘Een dag na de test was de zieke al overleden.’
tekst: Albert Sikkema / foto: Bart Kooi

S

inds maart vorig jaar wordt West-Afrika
geteisterd door een uitbraak van het ebolavirus. Dat heeft in Sierra Leone, Liberia en
Guinee al tot negenduizend geregistreerde
doden geleid, maar het vermoeden bestaat
dat het werkelijke aantal slachtoffers veel
groter is. Het virus wordt onder meer overgedragen via
zweet en speeksel. Een handdruk of nies is dus al voldoende om de dodelijke ziekte te verspreiden.
Wat de bestrijding extra moeilijk maakt is dat sympto-

men in eerste instantie gelijk zijn aan die van malaria of
griep. Lokale ziekenhuizen zijn technisch niet in staat om
het ebolavirus in het bloed te herkennen, waardoor patiënten vaak pas in quarantaine belanden als het te laat is. Om
dat probleem op te lossen heeft Nederland onlangs drie
mobiele ebola-analyselabs naar Sierra Leone en Liberia
verscheept.
Eén van die labs wordt bemenst door Bart Kooi en Heleen Klos, medewerkers van het Centraal Veterinair Instituut uit Lelystad, een onderdeel van Wageningen UR dat
zich bezig houdt met de bestrijding en preventie van dierziekten. De twee hebben zich als vrijwilliger aangemeld.
Samen met een ex-CVI-medewerker en een arts van het
Erasmus Medisch Centrum hebben ze de eerste labcontainer, of ‘hospitainer’ begin januari opgebouwd en in
gebruik genomen. Bart Kooi beantwoordt onze vragen vanuit Sierra Leone per e-mail.
Kun je beschrijven waar jullie nu zijn?
‘We bevinden ons in Koidu City, de hoofdstad van de
meest oostelijke provincie van Sierra Leone. Koidu is het
diamantencentrum van het land en was één van de brandhaarden ten tijde van de burgeroorlog in dit land. Onze
werkplek is een terrein bij een lokale kliniek, de Wellbody
Alliance. Hier hebben we onze hospitainer opgebouwd,
een grote zeecontainer die is ingericht als analyselab.’
Verloopt het project volgens plan?
‘Vanaf het moment van aankomst in december zijn we
elke dag twaalf uur bezig geweest. Alles moest hier nog
worden opgebouwd en georganiseerd. Onze hospitainer
bleek te klein voor alle zaken die we nodig hebben.
Daarom hebben we een omheining laten bouwen om een
buitenruimte te creëren waar we de samples veilig kunnen ontvangen.
Op 10 januari arriveerde de grote vrachtwagen met
labmateriaal uit Nederland. Daarmee konden we het
laboratorium inrichten en allerlei tests verrichten om na
te gaan of de apparatuur en procedures goed werkten.
Met ons eigen bloed hebben we de eerste volledige testronde gedaan. Dat ging gelukkig goed. Op 16 januari
kwam de vicepresident van Sierra Leone het Nederlandse
Ebola-lab officieel openen.’

RESOURCE — 29 januari 2015

achtergrond << 19

Voeren jullie nu al ebola-testen uit?
‘Ja, op 13 januari zijn we echte bloedmonsters gaan testen. Een ambulance van het Rode Kruis bracht ons de
eerste samples. Heleen mocht de eerste bloedmonsters
openen. Zes uur later was de PCR-test klaar en zagen we
op het scherm dat er positieve bloedmonsters bij waren.
Dat voelde toch wel heel erg triest – naast het gevoel van
opwinding omdat we de eerste test succesvol hadden
afgerond. De volgende ochtend hoorden we dat een van
de patiënten die we hadden getest, was overleden. Dan
word je even heel hard met twee benen op de grond gezet:
Ebola is echt. Er gaan nog steeds mensen aan dood.’
Hoe is het om in ebolagebied te leven?
‘Op het eerste gezicht merk je niet zo veel. Op straat zie je
geen zieken, daar lijkt het leven zijn normale gang te
gaan. Wel zijn er erg veel checkpoints onderweg, bilboards waarschuwen tegen ebola en er staan hier en daar
emmers met chloorwater om je handen te ontsmetten.
Verder wordt op officiële plekken, zoals de District Ebola
Respons Centres, je temperatuur gecontroleerd als je
daar naar binnen wilt.’
Hoe ga je er zelf mee om?
‘Er heerst hier een ‘no contact’ regime, dus je schud geen
handen en raakt niemand aan. Verder moet je je erg
bewust zijn van wat je doet. In en om het lab hebben we
uiteraard beschermende kleding aan, hoewel niet zo
zwaar als de verplegers in de ziekenhuizen. Vandaag ben
ik met een collega even de stad in geweest om in de
supermarkt een paar dingen te kopen. Dat kan gewoon,
maar ook daar vermijd je direct contact met mensen.’

Waar slapen jullie?
‘We logeren in het Diamond Lodge Hotel Koidu, hier beter
bekend als The Russian Palace, omdat het eigendom is
van de ambassadeur van Sierra Leone in Rusland. Het is
ogenschijnlijk erg luxe met ruime appartementen, veel
marmer en glimmende Chinese import, maar niets is afgewerkt. Bovendien heb ik al meer dan een week koud
gedoucht bij gebrek aan warm water.’
Wat valt je op in dit land?
‘Het leven op straat, het stof, de slechte wegen en het
openluchtslachthuis inclusief rondhangende gieren.
Maar wat mij het meest getroffen heeft is het enthousiasme van de mensen, de vriendelijkheid en het positivisme dat ze zelfs na jaren van burgeroorlog en deze
ebola-epidemie nog hebben. Dat vind ik echt ongelooflijk
en dat maakt je nederig.’

VRIJWILLIGERSWERK
Bart Kooi en Heleen Klos zijn voor vier tot zes weken uitgezonden door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en werken in Sierra Leone onder de vlag van
Partners in Health. Ze hebben onbetaald verlof genomen maar Wageningen UR zorgt
dat ze gewoon doorbetaald krijgen terwijl ze in Sierra Leone zitten. Dat kan onder
meer dankzij de vrije dagen die collega’s doneren voor dit project. Ook meedoen?
Medewerkers van de Animal Sciences Group kunnen een dag (8 uur) of een aantal
uren doneren door een mail te sturen naar rieske.troost@wur.nl. Vermeld onder het
hoofdje Onderwerp: de actie Ebola en je afdeling. Geef in je mailtekst aan welke
soort en hoeveel uren je doneert. Naast Bart en Heleen zijn er nog zes CVI-medewerkers die zich hebben opgegeven om het ebola-lab te bemensen. Die worden
waarschijnlijk in de komende maanden uitgezonden.
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Heeft Wageningen UR een nieuwe rondweg om
de campus nodig? Strikt genomen niet, blijkt uit
verkeersstudies van de provincie. Het fileleed is
ook anders op te lossen. Toch is zo’n rondweg
een aanlokkelijk perspectief.
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riend en vijand zijn het over één
ding eens, als het over het verkeer
van en naar de campus gaat: zo
kan het niet langer. Daar hoef je
geen verkeerskundige voor te
zijn. Dagelijks zorgen de ochtend- en avondspits voor lange rijen stilstaand
of langzaam voortschuivend blik op de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee. Dat is al jaren
zo en zal zonder drastisch ingrijpen niet veranderen, blijkt uit de studies die de provincie
eind vorig jaar openbaar maakte.
Om een indruk te geven: in 2030 zullen in
de ochtendspits per uur zevenhonderd auto’s
bij Atlas de campus op willen. Dat zijn er driehonderd meer dan nu. Daarbij is uitgegaan van
de ontwikkeling van de campus met bedrijvigheid, zoals die nu is voorzien. De reistijd in de
ochtendspits vanuit het noorden (de snelweg)
naar de campus wordt drie keer langer. Om ’s
avonds de campus weer af te komen is twee
keer zoveel tijd nodig als nu. De huidige
rotonde bij Atlas kan de drukte niet aan. De
files vanaf de snelweg zullen ’s ochtends oplopen tot een lengte van anderhalve kilometer. In
de avonduren staat het verkeer op de campus
zelf vast op de Droevendaalsesteeg en Bronland.
RONDJE CAMPUS
Aan de drukte op de Mansholtlaan is tamelijk
eenvoudig wat te doen: de huidige sluiproute
via de Bornsesteeg opwaarderen tot een echte
ontsluiting. Die (tijdelijke) oplossing is al voor
dit jaar ingepland. Deze nieuwe noordelijke
ontsluiting haalt volgens de verkeerskundigen
van Haskoning/DHV de druk op de Mansholtlaan tijdelijk weg. Maar niet volledig. Files op
de campus zelf en dan met name in de avondspits blijven. En voor de drukte op de Nijenoord Allee heeft de noordelijke ontsluiting
helemaal geen betekenis. Daarvoor is meer
nodig. Een groot aantal alternatieven zijn daarbij de revue gepasseerd. Van een grote rondweg
om Noordwest en Kortenoord heen tot een weg
dwars over de campus. En van een kleinere
rondweg (Rondje Campus) tot het uitbreiden
van de huidige wegen.
Van al die opties zijn de meeste afgeserveerd als niet realistisch. Het Rondje Campus
en de uitbreiding van de bestaande wegen zijn
verder uitgewerkt. Beide alternatieven lossen
de verkeerskundige problemen op, maar de
gevolgen zijn aanzienlijk. Vooral voor Wageningen UR en de buren van Noordwest.
Uitbreiding van de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee is op het oog het minst ingrijpend. Beide wegen worden verbreed naar 2x2

rijstroken. De rotonde bij Atlas wordt vervangen door stoplichten (met een tunnel voor de
fietsers) of een ongelijkvloerse rotonde met
een tunnelbak voor het doorgaande verkeer op
de Mansholtlaan . De tijdelijke ontsluiting via
de Bornsesteeg komt dan te vervallen.
Een betere doorstroming op de Mansholtlaan betekent extra verkeer op de Nijenoord
Allee. De oversteek bij de Bornsesteeg moet
daarom drastisch anders. Dagelijks steken hier
duizenden fietsers de weg over van en naar de
campus (zie kader). De provincie stelt daarom
hier eenzelfde ongelijkvloerse rotonde voor als
op de Mansholtlaan.
TEGENSTAND BEWONERS
Het grootste voordeel van deze aanpassingen is
dat er geen nieuwe wegen hoeven te worden
aangelegd. Alleen extra rijstroken op
bestaande routes. Er wordt geen landschap
doorsneden of natuur opgeofferd. Daarentegen blijft de ontsluiting van Wageningen aan
de noordkant volledig afhankelijk van maar
één route. Op dat punt biedt het Rondje Campus meer perspectief. Een rondweg om de campus zorgt ervoor dat het verkeer zich verdeelt
over twee routes. De campus krijgt in dat plan
liefst drie ontsluitingen: de huidige bij Atlas,
een noordelijke via de Bornsesteeg en een westelijke bij het Rikilt. Er komen geen rijstroken
bij op de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee
en de bestaande rotonde bij Atlas kan blijven.
Het (fiets)probleem bij de Bornsesteeg kan
worden opgelost met een ongelijkvloerse
rotonde, maar strikt nodig is dat niet want er is
veel minder verkeer op de Nijenoord Allee.
Het Rondje Campus is voor Wageningen UR
zonder twijfel de meest optimale oplossing. De
campus is uit alle windrichtingen zonder
omrijden bereikbaar. De nieuwe weg kan
bovendien op eigen grond worden aangelegd,
zo nodig op een flinke afstand van de wijk
Noordwest. Uit de voorlopige ramingen blijkt
bovendien dat een rondweg veruit de goedkoopste oplossing is. Maar het Rondje Campus
is daarmee nog geen gelopen koers. Een deel
van de bewoners van Noordwest is fel tegen
een nieuwe weg in het Binnenveld. Ook de
Wageningse politiek staat huiverig tegenover
nieuwe wegen als het ook anders kan. De raad
van bestuur van Wageningen UR houdt voorlopig (wijselijk) haar kruit droog en wil nog geen
standpunt naar buiten brengen.
Tot eind december kon het publiek reageren op de studies van de provincie. De resultaten worden binnenkort
gepresenteerd op een informatieavond. Daarna gaan
de plannen de politieke molen in.

OVERSTEKEN

Oversteken bij de Bornsesteeg is een crime.
Tellingen in september vorig jaar wezen uit
dat er in het drukste kwartiertje fietsspits
(08.15-08.30 uur) liefst 467 fietsers overstaken vanaf de Churchillweg. Dat is exclusief de fietsers die aan de verkeerde kant en
dus tegen het verkeer in overstaken. Eén op
de acht fietsers reed door rood. Dagelijks
passeren hier (beide richtingen opgeteld)
zesduizend fietsers. Dat maakt de Bornsesteeg tot een van de drukste fietspaden
van ons land. Overigens, ook de oversteken
naar de campus in het westen (Rooseveltweg, 4000 fietsers) en het oosten (Droevendaalsesteeg, 2000 fietsers) zijn druk.
Een ongelijkvloerse rotonde (fietsers bovenlangs, doorgaand autoverkeer Nijenoord
Allee in tunnelbak) is voor de fietsers de
meest optimale en veilige oplossing. Als het
Rondje Campus er komt is een eenvoudige
verbreding van de fietspaden op het kruispunt ook afdoende, omdat er de helft minder verkeer op de weg is.

FIETSEN

Lossen de files op als meer collega’s de fiets
pakken naar het werk? Waarschijnlijk niet.
Zes van de tien collega’s fietsen nu al naar
de campus, blijkt uit onderzoek twee jaar
geleden. Dat is twee keer zoveel als het
landelijk gemiddelde. Twee van de
drie collega’s woont op minder
dan vijftien kilometer van het
werk. Veertig procent op
minder dan zeven en een
halve kilometer.
De afgelopen twee jaar zijn
diverse acties gehouden
om de fiets te promoten.
Uit deze pilots blijkt
dat de meeste winst
valt te halen uit de
ondersteuning van
de e-fiets en –scooter.
Er zijn diverse
oplaadpunten
aangelegd. In de
loop van dit jaar
rijdt de HOV-bus
over de
campus.
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ACTIE VOOR HET KLIMAAT:

WARM BAD OF
KOUDE DOUCHE?

Een week lang ging de thermostaat in de meeste gebouwen van Wageningen UR
twee graden naar beneden. Met deze Warme-Truienweek hopen de organisatoren
een steentje te kunnen bijdragen aan een groene wereld. Van 19 tot 23 januari
moesten studenten en medewerkers even een extra wolletje aan. Zet zo’n actie
zoden aan de dijk? Of zijn die kille gebouwen vooral superirritant?
tekst: Rob Goossens

Zephyr (Vietnam)

student International horticulture
‘Nee, ik heb me niet anders gekleed,
deze muts draag ik omdat ik hem
mooi vind. Ik heb wel gezien dat het
Warme-Truienweek is, maar gelukkig
is het is niet zo koud. Het is wel goed
dat er aandacht besteed wordt aan het
klimaat, want het weer verandert behoorlijk. Hier in Nederland wordt het steeds warmer, zo begrijp ik. Maar in Vietnam, waar ik vandaan kom, wordt het juist kouder. In het
noorden ligt er zelfs sneeuw op bepaalde hoogtes. Er is in
elk geval een klimaatverandering gaande die onze aandacht
verdient. Of dit het juiste middel is weet ik niet. De verwarming lager zetten helpt wellicht een beetje, maar al die truien
moeten ook gemaakt en vervoerd worden. Ik zie geen statistische onderbouwing voor het nut van zo’n actie. Maar misschien is het al voldoende om awareness te creëren rondom
het klimaatthema.’

Jeffrey van Houten

student Bos- en natuurbeheer
‘Dat ik warm aangekleed ben heeft
niet zozeer te maken met de WarmeTruienweek, maar meer met het gegeven dat ik net terug ben uit Ethiopië.
Ik lijk wel minder goed tegen de kou te
kunnen, vreselijk. Hopelijk trekt dat
snel weer bij. De Warme-Truienweek vind ik een goed initiatief, aangezien de klimaatverandering langzamerhand
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zichtbare gevolgen laat zien. Ook in Ethiopië zag ik het aan
de steeds kleiner wordende habitat voor pelikanen. Maar
uiteindelijk kun je alleen wat veranderen als iedereen voor
zichzelf de juiste keuzes maakt. Zelf eet ik bijvoorbeeld nauwelijks vlees, mede uit klimaatoverwegingen.’

Nina van der Linden

student Voeding & gezondheid
‘Ik heb het toch al snel koud, dus
toen ik hoorde van deze actie heb ik
wat extra kleren aangetrokken. Je
merkt het goed, dat de temperatuur
in Forum lager is dan normaal. Maar
ik snap wel waar het vandaan komt
natuurlijk. Klimaatverandering is een probleem, maar
zelf doe ik er eerlijk gezegd niet zo heel veel aan. Wel denk
je er door zo’n actie weer over na, dus het helpt bij de bewustwording. En naar aanleiding van Warme-truienweek
had ik een stevige discussie met een huisgenoot die de actie
volslagen belachelijk vindt. De actie zet het onderwerp dus
op de agenda.’

Henk Veyen

medewerker Helpdesk IT in Forum
‘Maandagochtend kwam ik erachter
dat het Warme-Truienweek was. Het
was koud op mijn werkplek in het
Actio-gebouw. Balen. Je moet zo’n
actie wel goed aankondigen, dat is
nu onvoldoende gebeurd. Los daar-
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van denk ik dat er betere alternatieven zijn om de uitstoot
van CO2 terug te dringen, bijvoorbeeld door al die benzine
slurpende oldtimers te verbieden. Of het licht uitmaken
op werkplekken die niet gebruikt worden. Dat werkt beter
dan mensen lastig te vallen met maatregelen die hun werkplek onprettig maken. Niet dat ik niks met het milieu heb,
want dat heb ik wel. Ik ga bijna elke dag op mijn fiets naar
het werk, twee keer 13 kilometer. En mijn huis heb ik stukje bij beetje helemaal geïsoleerd. Zulke maatregelen vind
ik beter dan dit, je moet wel prettig kunnen leven. ‘

Eva Bookelaar

student Biologie
‘Ik heb erover gelezen, hoewel ik het
niet aan de temperatuur merk. Maar
ik heb het niet zo snel koud, bij mij
thuis staat de verwarming ook niet
erg hoog. De actie vind ik wel goed,
onze planeet moet per slot van rekening nog wel een poosje mee. Dan moet je ook aan onderhoud denken. Hoewel je wel verschillende verhalen hoort
over de impact van de klimaatveranderingen. Dat vind ik
soms lastig. Toch ben ik ervoor om het zekere voor het on-

zekere te nemen en gewoon wat zuiniger om te gaan met
alles wat een besparing van fossiele brandstoffen oplevert.’

Thomas Blondeau

student Levensmiddelentechnologie
‘Ik weet van de Warme-Truienweek.
Je merkt dat het iets frisser is, maar
veel scheelt het niet. Zo’n actie is ook
meer symbolisch, bedoeld om het
klimaat weer even in je hoofd te krijgen. Hoewel dat bij de meeste Wageningse studenten niet echt meer nodig is. Die zijn zich
over het algemeen goed bewust van het probleem: afgelopen jaar weer een stijging van 0,7 graden wereldwijd. Zoiets heeft natuurlijk gevolgen. Het is alleen lastig om een
oplossing te verzinnen. CO2 laat zich niet gemakkelijk opslaan en terugkeren naar een pre-industriële samenleving
lijkt me niet echt reëel. Mensen zullen hun gedrag moeten
aanpassen en zo’n truienactie helpt misschien. Want laten we wel wezen: het is toch ook onzinnig om binnen in een
T-shirt te willen rondlopen terwijl het buiten vriest.’
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LEKKER
FRÖBELEN MET
JE GROEPJE
MERIJN KERSTENS

Marijke, Merijn en Anouk zijn
drie van de 31 studenten die
behoren tot de eerste lichting
honoursstudenten. Resource
vroeg hen in juni naar ervaringen
met het introductievak voor het
Wageningse honourssprogramma.
Hoe vergaat het ze nu?

ANOUK MULDER

MARIJKE ZONNENBERG

TWEEDEJAARS BIOLOGIE

TWEEDEJAARS INTERNATIONALE
ONTWIKKELINGSSTUDIES

TWEEDEJAARS LEVENSMIDDELENTECHNOLOGIE

Zei in juni: ‘We kregen niet, zoals ik had
verwacht, een duidelijke opdracht maar er
werd veel aan onszelf overgelaten. Het is je
eigen verantwoordelijkheid om iets te doen.
Je denkt misschien dat de deelnemers
allemaal stuudjes of superexcellente studenten zullen zijn. Maar het valt wel mee. Het
was best wel chill en dat had ik totaal niet
verwacht.’

Zei in juni: ‘Ik vond de introductiecursus
heel leuk, maar niet erg uitdagend. Je hoeft
er niet veel voor te doen, alleen op maandagavond naar college, een boek lezen en dat is
het wel. Ik hoop dat we ook allerlei andere
kansen krijgen, zoals samenwerking met het
bedrijfsleven en de mogelijkheid om naar
summer schools te gaan.’

Zei in juni: ‘Hoewel ik bewust heb gekozen
voor Levensmiddelentechnologie, zijn mijn
interesses veel diverser. Voor volgend jaar
heb ik nog niet echt verwachtingen. Ik zie
wel hoe het gaat en alles wat ik leer is mooi
meegenomen. Ik heb niet het gevoel bevoorrecht te zijn, want iedereen mocht zich aanmelden. Er is echt een goede selectie
geweest en er is dus vast een goede reden
voor geweest als je er uiteindelijk niet bij
was.’

‘Ik vind het Honours Programme vooral heel
gezellig. In onze groep is het heel fijn en iedereen is relaxed. Er is geen sprake van onderlinge
concurrentie. We zijn gewoon gemotiveerde
studenten die het leuk vinden om veel dingen
naast de studie te doen. Mijn wens om samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven is wel
uitgekomen. Binnenkort gaan we naar het
kantoor van Microsoft in Amsterdam. Voor honoursstudenten gaan deuren gemakkelijker
open. Om eerlijk te zeggen heb ik nog niet veel
aan mijn opdrachten gedaan. Het is aan jezelf
wanneer je ze maakt en omdat werkelijk alles
kan en mag, raak je snel je focus kwijt. Ik merk
dat ook aan mijn medestudenten. Die openheid is wel een struikelblok, maar het leert je
ook assertief te zijn. Ik
maak me geen zorgen
over mijn uitstelgedrag. Als ik iets
móet doen, dan
doe ik het ook. Dus
het komt wel goed.’

‘Soms is het erg druk. Er zijn avonden dat ik
denk: mag ik alsjeblieft een avondje voor mezelf? Maar dan sta je op maandagochtend om
half tien bij een slachthuis en zie je hoe vijfduizend varkens geslacht worden. Dat had ik anders nooit gezien. Gemiddeld ben ik vier uur in
de week kwijt aan het Honours Programme. Ze
zeggen dat er tien uur in de week voor staat,
maar dat heb ik nog niet gemerkt. Misschien later, als
je het project gaat afronden, dat het dan wat
drukker wordt.
Ik ben ook nog actief
bij mijn studievereniging,
Nicolas Appert. Vanaf
eind februari ga ik ook
een jaar bestuur doen.
Ik denk wel dat ik dat er
naast kan doen. Als je je
tijd goed indeelt, is er niks
aan de hand. En dat
avondje voor mezelf, dat
doe ik op zaterdagavond bij mijn ouders
thuis wel. Ik wil gewoon heel veel.’
LvdN
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‘We zitten nu in een fase van het programma
die superleuk is. We kunnen alles doen wat we
willen. We organiseren activiteiten voor elkaar,
we zijn lekker aan het fröbelen met je groepje
en regelen verdiepende opdrachten bij docenten. Die vrijheid vond ik in het begin wel wennen. Er kwam veel op ons af en we wisten niet
waar we aan toe waren. Maar je
groeit er in. We hebben nu nog
meer vrijheid, maar dat is alleen maar leuk. Zo help ik
bijvoorbeeld een hoogleraar
met een afstudeerproject van
een student die ermee gestopt is. Dat is best wel grappig, dat ik als tweedejaars student bezig ben met een masterthesis. Ik ben lekker druk,
maar niet alleen met het Honours Programme. Dat kost
me niet veel tijd, een
middag of dag in de
week. Ik hou genoeg
tijd over voor andere
dingen. Ik ben ook
lekker aan het
feesten.’
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PUZZELEN MET
UITGEKOTSTE BOTJES
Het is woensdagavond 18.30 uur. De colleges zijn al een tijdje afgelopen.
Een dertigtal biologiestudenten verzamelt zich op de bovenste verdieping
van het forum. Doel: een gezellig avondje uilenballen pluizen.
Uilen houden er tamelijk bijzondere eetgewoonten op na. De roofvogels slikken hun
prooi, meestal muizen, in één keer door.
Niet verteerbare delen worden daarbij niet
uitgepoept, maar blijven in de maag zitten,
vertelt Daan Drukker van het organiserende
BOA (Biology Outdoor Association). ‘Op
den duur vormt dit een slijmerige brok van
haren, veren en botjes die door de uil wordt
uitgekotst. Voilà, een uilenbal. Uit zo’n gedroogde bal kunnen we de botjes halen en
zo bepalen wat de uil precies gegeten heeft.’
SCHEDEL
Op deze avond liggen die brokjes zaligheid
op plastic bordjes te wachten om uitgepluisd te worden. De sfeer is ontspannen.
Biologiestudenten komen vooral uit interesse naar het evenement. Uilenballen pluizen is echter nog niet zo makkelijk. De botjes zijn breekbaar, het vergt een vaste hand
en concentratie om ze uit de wirwar van veren en haren te pulken. Maar de beloning is
groot wanneer een hele schedel uit de bal te
voorschijn komt. Alle gevonden botjes mogen meegenomen worden naar huis. Voor
de geduldige student volgt dan een nieuwe
uitdaging. Uit de botjes een heel skelet reconstrueren.
MUIZEN HERKENNEN
‘Maar dat is niet de enige reden waarom we
dit doen’ zegt Rens de Boer, die ook bij de
organisatie betrokken is. ‘Op waarnemingen.nl voeren we de gevonden diersoorten
in. Ook voeren we in waar de uilenballen
vandaan komen. Dat levert waardevolle informatie op. Niet zozeer over de uil zelf
maar vooral over de verspreiding van muizensoorten in Wageningen en andere delen
van het land. Muizen zijn voor de mens namelijk lastig te spotten in de natuur. Gelukkig voor ons heeft de uil daar minder moeite
mee.’ CN
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OOGJES DICHT
Ooggetuigen van een misdaad herinneren zich meer details als ze
hun ogen dicht doen. Dat blijkt uit
onderzoek van de Universiteit van
Surrey. Getuigen met dichte ogen
beantwoorden een kwart meer vragen goed. Niks mis mee dus om zo
af en toe een oogje dicht te doen
tijdens een examen. ‘Ik denk na!’
Wel eerst leren natuurlijk.

KWEEKVLEES
Het is Amerikaanse wetenschappers (Duke University) gelukt om
werkende menselijk spieren te
kweken uit stamcellen. Een flinke
stap vooruit voor de medische
wetenschap. En ook voor de
kweekvleesindustrie. De eerste
mensburger lijkt een kwestie van
tijd. En smaak, natuurlijk.

VERGETEN
Nieuwe soorten ontdekken?
Bezoek eens een museum. De Italiaan Bruno Massa ontdekte in collecties van Europese Naturalis-zusters zo vier nieuwe soorten
krekels. Eentje lag al honderd jaar
te wachten op ontdekking. Gevangen, opgeslagen en vergeten. Volgens Massa ligt er nog veel meer
biodiversiteit stof te vangen.

SUCCES
Bergbeklimmers uit hiërarchische
samenlevingen bereiken vaker de
top. Maar ze sneuvelen daarentegen ook vaker. Dat blijkt uit analyse van expedities naar de Mount
Everest. Autoriteitsgevoelige bergbeklimmers volgen vaker blindelings de leider en stellen hun
beslissingen niet ter discussie.
Gehoorzaam tot de dood. Of de
gladiolen.

Geld inzamelen voor
minor in de tropen
Via crowdfunding geld inzamelen
om een deel van de studie te
bekostigen. Het zou een trend
kunnen worden nu de basisbeurs
wordt afgeschaft. Richella Parker
en Jaimy Coster doen het al.
De tweedejaars studenten International Development Studies willen
een minor doen aan de University
of Curaçao. Alleen het lesgeld is al
bijna 1800 euro per persoon. ‘Met
onze bijbaantjes verdienen we dat
echt niet bij elkaar, dus hebben we
deze actie opgezet’, zegt Coster. ‘De
vlucht en het verblijf zullen we volledig zelf betalen’, vult Parker aan.
De twee kennen elkaar van de
opleiding. Ze zijn beste vriendinnen en doen samen vrijwilligerswerk bij het Ronald McDonald
Huis in Arnhem. De komende
maanden gaan ze zich inspannen
om bekendheid te vergaren voor
hun fondsenwervingsactie. ‘We
gaan eten verkopen, kookworkshops geven en op markten staan
om te vertellen over onze plannen
en over de mogelijkheid om ons te
sponsoren’, vertelt Coster. ‘Richella
kan goed koken en heeft ervaring
met het geven van kookworkshops’,
voegt ze toe.
Parker: ‘Pas na 14 februari gaan
we actief sponsors werven, want tot
die tijd zijn we nog erg druk met
examens en herexamens.’ De twee
bevlogen studenten posten al wel
bijna dagelijks berichten op facebook.com/jointthejourney over de
sponsoractiviteiten.
Richella (l) en Jaimy

CURAÇAOSE ROOTS
De jongedames willen na hun opleiding ontwikkelingswerk gaan
doen in Centraal of Zuid-Amerika.
Naast het volgen van colleges aan
de rechtenfaculteit van de universiteit zullen de twee daarom meerdere ontwikkelingsprojecten bezoeken op het Caribische eiland. Coster verklaart: ‘In november was ik
op Bonaire. Daar viel me op hoeveel
er nog niet geregeld is rond de rechRESOURCE — 29 januari 2015

ten van het kind. Het is bijvoorbeeld heel normaal dat kinderen
op school lijfstraffen krijgen.’ De
studente met Curaçaose roots wist:
hier wil ze iets tegen doen. En dan
het liefst op het eiland waar haar
vader vandaan komt. Vriendin Parker, die twee jaar geleden uit Suriname naar Nederland kwam voor
haar studie, had al eerder besloten
een minor in Suriname te doen.

Parker: ‘Toen dachten we: als we
dan toch allebei die kant op willen,
laten we dan naar dezelfde plek
gaan.’
Het werd Curaçao. Om praktische redenen. In tegenstelling tot
Suriname loopt het semester op
Curaçao gelijk aan de onderwijsperiode in Wageningen. Zo lopen de
studenten geen studievertraging
op. KG
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AFLEVERING 43 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat voorafging: Willem-Jan en Filippo hebben tegenwoordige een goede, zij het explosieve vriendschap.
Onlangs kreeg Filippo zelfs Willem-Jans afgedankte
spelcomputer.

Fyra
O

p het tv-scherm draaide een cirkeltje al minutenlang zinloze rondjes. Filippo veegde de lokken uit
zijn gezicht en stapte uit bed. Dat had hij weer. Drie
weken een Playstation en nu herkende het apparaat
geen spellen meer. Vloekend verwijderde hij meermaals het schijfje en duwde het terug. Niets. Zoekend
op Youtube werd het probleem snel duidelijk – een
vies laseroogje. En dat kon je gewoon zelf schoon
boenen. Daar ging zijn geplande luie zondag. Mopperend
ontkoppelde hij zijn spelcomputer en liep de trap af. In zijn
eigen kamer zou hij de schroefjes alleen maar kwijtraken
tussen de stapels papier, kleren en zooi.
‘Wat ben je aan het doen?’ vroeg Vera, toen ze een uurtje
later binnenkwam. Filippo had inmiddels de kap losgedraaid en bekeek een filmpje voor de volgende stap.
‘Cleaning my Playstation.’
‘Wow, je gaat hem zelf open maken. Dat je dat durft.’ Vera
maakte thee en keek tijdens haar ontbijt nieuwsgierig mee.
Het glas voor Filippo vulde zich intussen met steeds meer
schroefjes totdat het binnenwerk zichtbaar werd.
‘This is the hard part. I mustn’t break any of these small
cables’. Juist op dat moment ging Willem-Jans kamer open.
Hij rekte zich uit en liep gapend de kamer in. Vera zag Filippo’s gezicht betrekken.
‘Filippo maakt je oude Playstation zelf’, zei ze. ‘Cool hé?’
Willem-Jan kwam bij de bank staan.
‘Je bedoelt dat iemand uit het land van de Fyra, mijn oude
Playstation openschroeft? Su-per-cool ja.’ Hij sjokte naar de
keuken om koffie te maken. Filippo hapte niet maar werkte

zichtbaar langzamer. Vanachter de ontbijtborden keek
iedereen mee terwijl hij met een wattenstaafje en alcohol
de lens poetste. Daarna plaatste hij voorzichtig alle onderdelen terug. Aan het begin van de middag schroefde hij de
buitenkant er weer op.
‘That went well, I guess.’ Nadat hij terugkwam van het
opbergen van de schroevendraaier, had Willem-Jan snel een
geprint Fyra-logo op de spelcomputer geplakt.
‘Ha, ha’, riep Filippo sarcastisch. Ondertussen brak het
zweet hem uit. Stel dat het ding niets meer deed? Nieuwsgierig volgden zijn huisgenoten hem naar boven. Snel sloot
Filippo het apparaat aan en drukte op de startknop. Niets.
‘Fuuuuck.’
‘Je moet de stekker in het stopcontact doen gekkie’, zei
Vera. Met een rood hoofd sloot Filippo de stroom aan. Het
leek alsof het apparaat bewust tergend langzaam startte.
Voorzichtig drukte hij een DVD in de gleuf. Het rondje begon
weer te draaien. Bleef draaien. Om opeens te veranderen in
een virtueel schijfje.
‘Yes!’ riep Filippo. ‘Ladies and gentleman, the Fyra will
arrive shortly at Wageningen Central station.’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Prijsvraag zet studentenbelang weer op de agenda
In Wageningen is sinds twee jaar
geen studentenvakbond meer om
op te komen voor studentenbelangen. Maar oud-bestuursleden van
het voormalige WSO blijven
hopen op een nieuw initiatief. Ze
loven tot duizend euro uit voor
het beste idee om studentenbelangen een impuls te geven.
Nico Claassens was ooit actief lid
bij de WSO en nu bestuurslid van

Stichting Arion, de stichting die
waakt over de erfenis van de studentenvakbond. ‘Er gebeurt zo
ontzettend veel op dit moment. De
studiefinanciering is afgeschaft en
heel Wageningen stond erbij en
keek ernaar. Wie houdt er nog een
overkoepelend oogje op de ontwikkelingen hier?’ In 2012 ging de
Wageningse Studenten Organisatie (WSO) ter ziele. De organisatie
kwakkelde toen al jaren. Maar ooit

kon je niet om de WSO heen. Nico:
‘In de gouden jaren van de WSO
was iedereen in Wageningen lid.’
Toch zijn de initiatiefnemers
van de prijsvraag niet per se uit op
een nieuwe vakbond. Nico: ‘De
WSO was oudbollig en veel studenten voelden zich er niet meer thuis.
We willen nu graag een nieuwe
vorm van studentenactivisme stimuleren. We weten zelf ook niet
precies hoe dat eruit ziet en daarom

laten we de vraag zo open mogelijk.
Heb je een idee wat in het algemeen
voor studenten opkomt? Laat het
ons weten, we zijn zelf ook erg benieuwd.’
De Students4Students award
2015 looft een prijs uit van maximaal €1000 voor het beste idee over
bijvoorbeeld onderwijskwaliteit,
duurzaamheid of academische vorming. Elke student kan meedoen.
De deadline is op 21 februari. RA
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

CAFÉ DANIELS - POPCULTUUR: LIVE BANDS
Vrijdag 30 januari van 22.00 tot 04.00 uur
Na enkele singer/songwriters brengt Popcultuur Wageningen nu twee ruigere bandjes. The
one man band Dead Cat Stimpy en het zweterige, rauwe en psychedelische The Naked Sweat
Drips treden op bij Café Daniels. Bovendien is
het Jack Friday in Café Daniels: bestel een Jack
Daniels en krijg er een gratis cola bij.
ANNIE’S KROEG - ROCK ‘N ROLL
Donderdag 5 februari van 20.30 tot 04.00 uur
Er zijn niet veel rockfeestjes in Wageningen.
Dus ben je een liefhebber van rockmuziek?
Grijp je kans en ga zeker even bij Annie’s langs.
Hier verzamelen zich op 5 februari alle rockfans
voor de stevige klanken van de betere rockbands. Annie’s kroeg vind je op de begane
grond van sterflat Asserpark.

SSR-W - OPEN FEEST ‘DATING IN THE DARK’
Donderdag 12 februari van 22.00 tot 05.00 uur
Het thema van het Blacklight Valentijnsfeest bij
SSR-W is ‘dating in the dark’. Dus trek je mooiste witte kleding aan en wie weet ontmoet jij
hier wel je Valentijn. Voor de Winter-AID’ers helemaal makkelijk, want die kunnen gratis naar
binnen. Anderen betalen drie euro entree.

Deze rubriek wordt verzorgd door het
Wageningen-UP team

>> HET ECHTE WERK
WAKKER GEHOUDEN
DOOR PARENDE
FOSSA’S
Wie: Lisa Broekhuizen
Wat: Cursus International Conservation bij de Tropical
Biology Association,
Waar: Madagascar, Kirindy Forest
‘Luxe is het natuurlijk niet. In Madagascar sliepen we in kleine, houten
hutjes met weinig water om je wassen, twee emmers per persoon per dag.
Douchen deed je in een klein hutje zonder licht. Als we gingen eten vlogen of kropen er regelmatig insecten op je eten. Veel insecten in Madagascar zijn nog niet benoemd, dus het was heel goed mogelijk dat ik een
nog onbekende soort op m’n rijst zag zitten.
Tijdens mijn verblijf speelden fossa’s een belangrijke rol. Fossa’s zijn
katachtige roofdieren die alleen op Madagascar leven en ook daar zeldzaam zijn. Mijn docent, die er onderzoek naar deed, had ze alleen op
afstand gezien. Maar dit keer kwamen ze heel dichtbij. Eén fossa kwam
bijvoorbeeld onze eetzaal in om water te drinken. Een ander, vrouwelijk,
exemplaar besloot mijn hut uit te kiezen voor haar amoureuze escapades. Onder de vloer, precies onder mijn bed, hoorde ik haar paren. Elke
nacht opnieuw. Probleem daarbij is dat parende fossa’s klinken als een
kruising tussen copulerende mensen en vechtende katten, maar dan
honderd keer luider. Als je overdag je hut in liep werden de fossa’s onder
de hut daar soms wakker van en gingen ze weer verder.
Overdag deed ik bosinventarisaties. Dan moesten we op een dag bijvoorbeeld 25 vierkante meter bos inventariseren. Dat lijkt niet veel, maar als
je bedenkt dat er vaak zo’n 25 bamboeplanten op een vierkante meter
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staan, dan was het toch nog een hele klus. College kregen we pas als het
donker werd, omdat het overdag te licht was om de projectie van de beamer te kunnen zien.
Verder ben ik naar Antananarivo geweest, de hoofdstad. Omdat Madagascar een van de armste landen in de wereld is, moesten we goed op
onze spullen letten. Toch kun je je daarbij ook vergissen. Op een keer
werden we gevolgd door een groep straatkinderen, waarop ik automatisch goed op mijn spullen ging letten. Maar ze hadden heel andere
bedoelingen, zo bleek toen ze opeens gingen poseren. Lachend gingen
ze op de foto en de meesten renden al weg voordat ze het resultaat hadden gezien. Volgende keer neem ik een polaroidcamera mee, zodat ik
een foto kan meegeven.’ 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: Zondag 18 januari werden in Indonesië zes
van drugshandel beschuldigde gevangenen voor het
vuurpeloton gezet. Onder hen was Ang Kiem Soei, de eerste
in Indonesië geëxecuteerde Nederlander sinds de
onafhankelijkheid.
Commentaar van Widya Putra, masterstudent Food Quality
Management en afkomstig uit Indonesië.
‘Op de middelbare school werden we al streng
gewaarschuwd dat drugs slecht zijn. In 2011 zijn
vijftienduizend Indonesiërs gestorven aan drugsmisbruik,
waaronder veel jongeren. Ik weet ook dat het niet moeilijk is
om aan drugs te komen, ook niet als je onder de 18 bent. De
regering is extra alert op drugsmisbruik, omdat het de
ontwikkeling van het land in de weg staat. Veel van mijn
kennissen ondersteunen die visie, ze vinden dat de doodstraf
nu eenmaal bij ons rechtssysteem hoort. Indonesië is nog
een ontwikkelingsland, zo redeneren ze, en moet dus hard
optreden tegen de sociale problemen die daarbij horen.
Ik geloof wel dat de doodstraf effectief is in het afschrikken
van drugshandel. Buitenlanders die naar Indonesië komen
horen het drugsbeleid hier te kennen. Als ze gaan handelen,
zijn ze blijkbaar bereid het risico te nemen. Toch ben ik
persoonlijk tegen de doodstraf, vanwege mijn religieuze
overtuigingen. In het boeddhisme mag je namelijk nooit
iemand doden. Ook als iemand grote vergissingen heeft
begaan, kiezen we ervoor te vergeven, zodat hij of zij de kans
heeft een beter persoon te worden.
Indonesië heeft een bijzondere relatie met Nederland, door
onze gedeelde geschiedenis. De laatste tijd is die band
steeds beter geworden. Voorafgaand aan de verkiezingen
vorig jaar is een groep Nederlandse ministers en
zakenmannen op bezoek gekomen om te kijken naar
mogelijkheden voor samenwerking en investeringen. In het
nieuws zeiden ze dat onze regeringen nu op gelijkwaardige
voet met elkaar staan. Of de executie van een Nederlander
hier verandering in gaat brengen kan ik niet inschatten. Het
is natuurlijk geen goed teken dat de Nederlandse
ambassadeur is teruggetrokken.’ PT

POCKET!
Zie je iets interessants op
internet maar heb je geen tijd om het te lezen en
wil je geen 1000 tabbladen open hebben staan? Sla
artikelen, websites, recepten en filmpjes op in deze app
om later terug te kijken vanaf elke apparaat (ook offline!) met een kopje
thee op de bank.
GRATIS

EASYBIB
Hou snel en makkelijk je bibliografie bij door de
barcode te scannen van het boek waarnaar je verwijst,
aan het einde van je schrijfwerk rolt er een mooi
overzicht uit die je naar jezelf kan mailen of achter je
werk kan plakken.
GRATIS

WORRYBOX
Stop met piekeren over je stage, je afstudeerscriptie, je
geldproblemen of je bierbuikje. Met Worrybox maak je
je problemen inzichtelijk door als een soort dagboek te
werken. De app helpt je constructiever na te denken
door specifieke vragen te stellen en geeft tips om te helpen ontspannen.
€0.89

Laan der Verenigde Naties 150
www.cinemec.nl / 0900 - 321 0 321
Film

Metropolitan Opera,
live vanuit New York

zo
1 feb

DONDERDAG € 3,–
STUDENTENKORTING

Les Contes
d’Hoffmann

Engels Theater,
vanuit The Old Vic

wo
4 feb

The Crucible

MET FLINKE KORTING NAAR
DE OPERA OF ENGELS THEATER (€ 12,50)

CineMec Advertentie voor Resource 150129.indd 1
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deadline indienen (max. 75 woorden):
één week voor verschijningsdatum.
Mail: resource@wur.nl

gevraagd/aangeboden
Stichting Boerengroep zoekt coördinator per 1 mei (parttime, 18 uur)
Organiseer activiteiten die een kritische houding stimuleren onder studenten, burgers, boeren en beleidsmakers en zet gezonde en sociale landbouw op de kaart. De Boerengroep
slaat de brug tussen landbouwpraktijk
en landbouwtheorie, en organiseert
o.a. excursies, discussies, lezingen en
cursussen.
Motivatiebrief met CV vóór 1 maart
naar: st.boerengroep@wur.nl
Join the exchange project to Romania:
Supermarket vs local producer = social
development?
A farmers organization from Romania
organizes a youth mobility entitled supermarket vs local producer = social
development. 35 Young participants
from 5 EU countries will analyze and
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find solutions to growing problems related to not sustainable food consumption trends in our societies and
social issues connected to food consumption in EU. Seven students from
Wageningen are welcome to join!
Date: March 23-31. Price: € 50 (including transport, food and accomodation)
Venue: Cristuru Secuiesc (Romania)
Registration: email st.boerengroep@
wur.nl before 13th of February.
INFO: WWW.BOERENGROEP.NL

Biomimicry Global Design Challenge
on Food Systems and Food Security
Biomimicry, oftewel ‘the art of asking
nature for advice’ is een nieuw wetenschappelijk gefundeerd denkkader om
de grote uitdagingen van deze tijd op
innovatieve, integrale en duurzame
wijze aan te gaan. Biomimicry is verwant aan reeds langer gevestigde
technisch/technologische vakgebieden op bio-geïnspireerd terrein als de
Biomimetica en de Bionica, maar biedt
een meer transdisciplinaire aanpak.
Met name de Wageningse aanpak

biedt veel potentie voor dit vakgebied.
Studenten en professionals worden
uitgenodigd deel te nemen aan de Biomimicry Global Design Challenge met
het thema: Food systems – Food security.
REGISTRATIE EN INFO:
HTTP://CHALLENGE.BIOMIMICRY.ORG/

herfstbos. Op woensdag 18 februari is
er een informatieochtend over de cursus die je opleidt tot schoolgids
(maart tot november).
AANMELDING EN INFO: INEKE JANSONIUS 0317-413
884 / SPELONKNATUURBELEVEN@GMAIL.COM /
WWW.IVN-EDE.NL

agenda
Cursus bijenhouden voor beginners
Heb je altijd al eens willen leren hoe
je bijen moet houden? Dan is dit je
kans! Het Wageningen bijenteam organiseert samen met Stichting Boerengroep een cursus over bijenhouden
voor beginners. De cursus bevat vier
theorielessen en zes lessen praktijk.
Opgeven vóór 15 februari per e-mail
aan: roosgeit@hotmail.com
INFO:WWW.BOERENGROEP.NL

IVN Ede organiseert cursus: schoolgids voor basisschoolkinderen
Als vrijwilliger ga je met bovenbouwkinderen van Edese basischolen de natuur in. De excursies richten zich o.a.
op wilgen knotten, de paddentrek, het
voorjaarsbos, de waterbeestjes en het

donderdag 29 januari t/m woensdag
11 februari

FILMS VOOR STUDENTEN
Filmhuis Movie W vertoont veel. Under the Skin, een hypnotiserende SFthriller waarin een buitenaardse
vrouw in Schots landschap mannen
verleidt. Whiplash, een spannend drama met een leerlingdrummer en tirannieke leraar, over muzikale bezieling.
Sunset Boulevard, een tragi-cynische
klassieker over een uitgerangeerde
diva van de zwijgende film die comeback wil maken. Mommy, een heftig
drama over alleenstaande weduwe die
onhandelbare zoon thuis opvoedt,
met ongekend samenspel.
INFO: WWW.MOVIE-W.NL
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donderdag, 29 januari 18.00

UPCYCLING WORKSHOP. DON’T
WANT TO WASTE THE WASTE?
UPCYCLE IT!
Convert your waste into something
new! Turn tin cans into lanterns, magazines into butterflies, beer lids into jewelry and much more... Need distraction in the exam week, looking for a new
hobby or want to make a creative present? Come to the Upcycling Workshop
and learn about the art of giving waste
new life! Grab a bite to eat after class/
studying and join us for free! See you
there.Venue: Forum C314.
LIMITED AMOUNT OF SPACE SO SUBSCRIBE BY EMAIL
TO GREENOFFICE@WUR.NL

zondag 1 februari 15.00

ZONDAGUNIVERSITEIT BBLTHK:
PROF. ARNOLD BREGT (GEOINFORMATIEKUNDE) OVER HOE
RUIMTELIJK DENKEN ONZE BLIK
VERRUIMT
Leidt het gebruik van een tomtom tot
een afname van ons ruimtelijk inzicht? Kunnen vrouwen beter kaartlezen dan mannen? Hoe komt het dat

we in sommige steden snel de weg
kunnen vinden, en in andere verdwalen? En wat hebben de grafisch kunstenaar Escher en Eratosthenes, een
veelzijdig Grieks geleerde, met elkaar gemeen?

ganised by PhD students working on
topics related to agriculture.
Venue: Orion C2005

LOCATIE: BBLTHK. STATIONSSTRAAT 2 WAGENINGEN

LEZING: ZAADOPSLAG
PERMAFROST

dinsdag 3 februari 15.30-17.45

Bert Visser, Directeur Centrum Genetische Bronnen, gaat tijdens een lezing voor het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen in op het
belang van behoud van biodiversiteit
en het invriezen en bewaren van zaad
op Spitsbergen: Zonder diversiteit
geen veredeling en zonder veredeling
geen voedselzekerheid. En: waarom
wel investeren in 17e-eeuwse binnensteden maar niet in 19e-eeuwse
groenten en gerechten?
Locatie: Forum C222

SEMINAR & DEBATE: WORLD
WITHOUT PESTICIDES: PARADISE
/ HUNGER
A world without pesticides sounds
beautiful. Suddenly, no worries about
toxic compounds in the environment.
How realistic is such a dream? Is it
feasible to feed the world with realistic alternatives? Are agrochemicals
really such harmful to the environment? Two experts with a completely
different background will discuss these issues with you: Joris Tielen (Bayer CropScience) & Prof. Ingolf Steffan-Dewenter (University of Würzburg).
SIAS (Sustainable Intensification of
Agricultural Systems) is a bimonthly
seminar at Wageningen University or-

SUBSCRIPTION VIA: WWW.WSIAS.NL

dinsdag 3 februari 19.45

INFO: WWW.NWGWAGENINGEN.NL

donderdag 19 februari, 12.30–13.15

LUNCHDISCUSSIE OVER HET BOEK
‘THIS CHANGES EVERYTHING’ VAN
NAOMI KLEIN
Volgens Naomi wordt klimaatverandering veroorzaakt door de filosofie
van de mens en dat is moeilijk te veranderen. Stichting Boerengroep organiseert de lunchbijeenkomst waarbij
drie mensen hun opinie delen met
het publiek.
Locatie: Forum
INFO: WWW.BOERENGROEP.NL

donderdag 19 februari, 19.45

IN DE SERIE GRASSROOT
SCIENCES: DEBAT OVER ‘DE
TOEKOMST VAN DE BOER EN ZIJN
AFZET’
De voedselmarkt is sterk in beweging. Bij supermarkten zien we een
verschuiving naar enerzijds prijsvechters en anderzijds duurdere kwaliteitswinkels. Terwijl traditionele
boerenbedrijven, die vooral de supermarkten bedienen, vaak geen opvolgers kunnen vinden, gaan veelal
hoog opgeleide ondernemers zich bezighouden met voedselproductie en
zoeken ze naar directe consumentenrelaties. Wie gaan straks ons voedsel
produceren. Welke netwerken bieden
de beste perspectieven voor gezond
en duurzaam voedsel?
Kom en luister naar drie sprekers uit
het veld met als gespreksleider o.a.
Felix Rottenberg.
Locatie: Forum C222
INFO: WWW.BOERENGROEP.NL
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>>TYPICAL DUTCH

Obsessed with the weather.com
The day I arrived in Wageningen it was lovely weather. I fulfilled all the formalities, met my new
colleagues and was trying to settle down when I was informed by our Secretary that I was a lucky
girl. I didn’t know what she meant. I assumed she meant the fact that I had managed to get a PhD
place at Wageningen University. But no, that was not the reason. According to her, the weekend
was going to be sunny.

Coming from India, it was difficult for me to understand the correlation between being lucky and
having sunny weather. Now of course I completely agree with her as having sunny weather in The
Netherlands is worth quite a lot. I also understand why the Dutch use the weather forecast when
planning personal activities. In India we hardly have the practice of checking the weather forecast
to plan our activities in daily life.
Now I do check the weather forecast before I go out or plan something. This gives me the
opportunity to get prepared to face the showers or enjoy the sun. I have also developed the habit of
planning my outdoor activities according to weather predictions. This seems so systematic and
organized. Again, the predictions are so accurate that you are hardly ever disappointed. I wish I
could do the same when I am back in my country. Archana Patnaik, PhD student in the Rural Sociology
Group, from India.

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.

WEERBERICHT
Toen Archana Patnaik in
Wageningen aankwam,
vertelde iemand haar dat
ze geluk had: het zou
mooi weer worden het
komende weekend. Een
correlatie tussen geluk
hebben en een zonnige
dag? Dat was lastig te
begrijpen voor de Indiase. Inmiddels snapt Archana volkomen dat de
Nederlanders het weerbericht checken voor ze
de deur uitgaan. Het
voelt heel systematisch
en georganiseerd om je
dagelijkse activiteiten af
te stemmen op de weercondities: zo ben je altijd
goed voorbereid, want
het weerbericht klopt nagenoeg altijd.

