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>> INEKE EN GERARD
+ MUNRO-BAGGING
Ineke Leenders, studentenpsycholoog
Gerard Heuvelink, statisticus Bodemgeografie en Landschap

‘Het einde van de wereld, om de hoek’
Wandelen in de woeste hoogten van Schotland. Ineke Leenders en partner Gerard Heuvelink hebben er een sport van
gemaakt. Munro-bagging heet het. Alle 282 zogeheten
3000-voeters bedwingen. Een verslaving inmiddels. ‘Je wordt
er hebberig van. Als ik in het vliegtuig naar huis zit, heb ik
alweer heimwee.’ Ja, het is vaak nat en mistig. ‘Maar als je
boven bent en niks ziet, heb je toch gescoord.’ Snel een foto
als bewijs. Weer een top. Nu al 62, nog 220 te gaan. RK
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Nuchtere Nederlanders halen doorgaans hun neus op voor nieuwjaarswensen. Het
zijn meestal halfzachte voornemens om van slechte gewoontes af te raken en daarom meer ceremonie dan ambitie. Maar er zijn uitzonderingen.
Aalt Dijkhuizen sprak tijdens de Nieuwjaarsreceptie in 2008 de volgende nieuwjaarswens uit: ‘Laten we ons richten op tienduizend studenten. We zullen ze in de
toekomst nodig hebben’. Op dat moment was het aantal studenten in Wageningen
voorzichtig gegroeid naar bijna zesduizend, en nu al wilde de bestuursvoorzitter
een bijna-verdubbeling zien. Dat was niet erg waarschijnlijk op dat moment, maar
zeven jaar later is zijn nieuwjaarswens al in vervulling gegaan. Afgelopen week
werd de tienduizendste Wageningse student in het zonnetje gezet.
We kunnen de raad van bestuur dus feliciteren met het halen van haar ambitie. Dat
het niet Dijkhuizen was die als eerste de target van tienduizend studenten poneerde - dat was namelijk klimaatprof Pier Vellinga in 2007 – doet daar niets aan af.
De grote vraag nu is: wat wordt de volgende ambitieuze nieuwjaarswens? ‘One
Wageningen’ is te abstract. Het moet een concrete ambitie worden waarvan je in
eerste instantie denkt: wow, kan dat? We hebben nog dik driehonderd dagen.
Albert Sikkema

>> Ondertussen in Griekenland | p.29
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PABLO TITTONELL VERTREKT UIT WAGENINGEN
• Het gezicht van de ecologische
landbouw in Wageningen gaat
terug naar Argentinië.
• Pleidooi voor behoud van de
leerstoelgroep.

verbinden met beleid. Hopelijk
kan ik het landbouwbeleid in Argentinië beïnvloeden. Dat is een
hele mooie uitdaging. En ik zie er
naar uit na 15 jaar weer een keer in
mijn thuisland te wonen.’

Pablo Tittonell gaat weg uit Wageningen. De leerstoelhoude Farming Systems Ecology kreeg in Argentinië, zijn geboorteland, een
baan aangeboden bij de nationale
landbouw onderzoeksorganisatie
INTA. Hij wordt daar coördinator
van een landelijk onderzoeksprogramma op het gebied van natuurlijke hulpbronnen en milieu. ‘Ik
heb slapeloze nachten gehad voor
ik besloot dit te gaan doen, want ik
werk met veel plezier in Wageningen’. reageert Tittonell. ‘Maar in
deze nieuwe baan kan ik voorbij de
wetenschap gaan en wetenschap

PETITIE
Tittonell onderzoekt met zijn leerstoelgroep Farming Systems Ecology alternatieve, op de natuur gerichte landbouwsystemen, zoals
de agro-ecologie en biologische
landbouw. Tittonell was geregeld
in debat met anderen binnen Wageningen UR die pleiten voor meer
industriële landbouw. Hij zegt dat
die discussie niets te maken heeft
met zijn vertrek. ‘Er zijn verschillende meningen, en dat is goed.
Inhoudelijke discussie is gezond,
en leidt tot betere wetenschap.’
‘Ik hoop dat Wageningen deze
verschillen wil koesteren en ze als

een aanwinst kan zien’, vervolgt
hij. ‘Een universiteit zou niet moeten streven naar een eenduidige
corporate visie op landbouw of
duurzaamheid. Want de universiteit is niet een bedrijf maar een publieke instelling.’
Dat de leerstoelgroep behouden blijft, is nog niet zeker. Het is
gebruikelijk dat bij vertrek van een
hoogleraar een verkenningscommissie kijkt wat de toekomst is van
het vakgebied, en of de leerstoelgroep blijft voortbestaan. Ernst
van den Ende, directeur van de
Plant Sciences Group, pleit voor
voorzetting van wat hij een succesvolle groep noemt. De Boerengroep, een studentengroep in Wageningen, heeft een petitie op internet gezet waarin ze de raad van
bestuur van Wageningen UR
vraagt de groep van Tittonell te behouden. De petitie is onlangs op

de biologische vakbeurs in Zwolle
gepresenteerd namens boeren, bedrijven, onderzoekers en anderen
uit de biologische sector.
Komt er een opvolger, dan wil
Tittonell graag verbonden blijven
aan Wageningen Universiteit als
parttime extern hoogleraar. JT

WAGENINGEN VERWELKOMT TIENDUIZENDSTE STUDENT
gestart. Onder hen dus ook de tienduizendste.
Verder groeien is geen ambitie
meer van de universiteit, zegt
Kropff. ‘We willen niet te snel
groeien. Het belangrijkste is dat
we de kwaliteit hoog houden. Dat
is waar Wageningen UR internationaal om bekend staat.’ KG

• Tienduizendste krijgt een
fiets.
• Forse groei in afgelopen
decennium.

Tienduizend studenten hebben
zich dit collegejaar ingeschreven
bij Wageningen University. Een
mijlpaal. Zoveel studenten had de
universiteit nog nooit. ‘Een heel
bijzonder moment’, zegt rector
Martin Kropff, die zich tijden herinnert dat er nog geen vijfduizend
studenten in Wageningen waren.
Dat was tien jaar geleden.
De mijlpaal werd dinsdagavond
10 februari gevierd in The Spot, in
Orion, waar de deelnemers bijeen
waren van de Winter AID, de introductiedagen voor studenten die
halverwege het collegejaar zijn ingestroomd. Daar maakte de rector
het nieuws bekend en zette hij de
tienduizendste student, Katerina
Boufea uit Griekenland, in het zonnetje. De studente Bio-informatics
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Toename van het aantal
Wageningse studenten in
de laatste tien jaar.

05/06 4.761
06/07 4.713

De Griekse Katerina Boufea wordt als tienduizendste student door rector
Martin Kropf in het zonnetje gezet.

kreeg een Wageningen University
fiets cadeau.
Dit moment zat er al een tijdje
aan te komen. Aan het begin van
het collegejaar stonden al ruim
9.500 studenten ingeschreven aan
de universiteit. In het loop van het

jaar kwamen er vervolgens uitwisselings- en bijvakstudenten naar
Wageningen en stroomden ook
nog enkele honderden reguliere
studenten in. Vooral in februari,
het begin van het tweede semester,
zijn weer veel nieuwe studenten

07/08 4.941
08/09 5.398
09/10 5.959
10/11

6.771

11/12

7.473

12/13

7.933

13/14

8.814

14/15

10.000
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MEER STUDENTEN VRAGEN PSYCHOLOGISCHE HULP
• Hulpvraag groeit met ruim
30 procent.
• Waar de stijging vandaan
komt is ‘gissen’.

Wageningse studenten lijken vaker met zichzelf in de knoop te zitten. De studentpsychologen van
Wageningen UR hebben in 2014
veel meer hulpvragen gekregen

dan het jaar ervoor. In totaal klopten 709 studenten aan bij de psychologen, ten opzichte van 542 het
jaar ervoor. Dat is ruim 30 procent
meer.
Een opmerkelijk grote toename, aldus psycholoog Ineke Leenders. Een verklaring durft ze niet
te geven. ‘Het studentenaantal
groeit de laatste jaren natuurlijk
enorm maar het percentage studenten dat gebruik maakt van de

hulpverlening was altijd redelijk
constant. Waar deze groei vandaan komt, is nu nog gissen. We
zijn momenteel de cijfers aan het
analyseren.’
In 2013 meldden studenten
zich voornamelijk met persoonlijke problemen, zoals depressies en
angsten. Vooral vrouwelijke studenten doen een beroep op de studentpsycholoog. In 2013 was 65
procent van de aanmeldingen

>>SCHAATSEN

Cursor

Nieuwe brug

>>AFRIKA

Samenwerkingsproject
Wageningen UR gaat een meerjarige
strategische samenwerking aan met Afrikaanse landbouwinstituten om een duurzame intensivering van de voedselproductie in Afrika te realiseren. Dat gebeurt in het ProIntensAfrica project, gefinancierd door de EU. De onderzoekers
kijken daarbij niet alleen naar opbrengstverhogende maatregelen in de
Afrikaanse landbouw, maar ook naar de
afnemende bodemvruchtbaarheid in
Afrika, verlies van biodiversiteit, vervuild en schaars water en klimaatveran-

LvdN

©OLUMN|STIJN

kort

De nevengeul is een
prachtige schaatslocatie tussen Wageningen-Centrum en
de Oude Rijn. Alleen werd de plas
tot voor kort in
tweeën gedeeld
door een lage houten voetgangersbrug.
Die was al jaren een doorn in het oog
van De Wageningse Schaatsclub STW.
Daarom nam STW vorige winter het initiatief om een nieuwe, schaatsvriendelijke
brug te laten bouwen. Schaatsliefhebbers konden de bouw van de nieuwe
Geulbrug sponsoren door een plankje
van het brugdek te adopteren. Die actie
werd een succes en dus ligt hij er nu:
een metalen brug van twee meter hoog,
zodat schaatsers er gemakkelijk onder
door kunnen, terwijl wandelaars hun
route ongestoord vervolgen. MvdH

vrouwen. Het gaat met name om
Nederlandse studenten.
Om de toename van het aantal
hulpvragen op te vangen is eind
2014 een extra psycholoog aangenomen. Leenders: ‘De wachtlijst
voor een intakegesprek was op een
gegeven moment zes á zeven weken. Dat kan natuurlijk niet.’ Inmiddels is de lijst wachtenden
weer geslonken tot twee weken.

dering. Het project start op 1 maart,
duurt twee jaar en kost 1 miljoen euro.
Vanuit Wageningen UR is Pieter Windmeijer coördinator. AS

>>POSITIEFLIJST

Exotische huisdieren
‘Een historisch moment’, noemt de Wageningse dieronderzoeker Hans Hopster
de publicatie van de zogeheten ‘positieflijst’ voor huisdieren in de Staatscourant. Het duurde maar liefst 23 jaar voordat Nederland eindelijk vastlegde welke
huisdieren we mogen houden – maar
vooral: welke niet. De eerste honderd
van in totaal ruim vierhonderd exotische
zoogdieren die in Nederland door particulieren worden gehouden, zijn nu beoordeeld en op één van de drie lijsten
geplaatst. Naast de positieflijst en de
korte lijst van verboden huisdieren twee hertensoorten - is er een lijst van
huisdieren die alleen onder voorschrift
gehouden mogen worden. Daarop staan
onder meer een aantal eekhoorns, stekelvarkens en zwijnensoorten. Hopster coördineert de totstandkoming van de positieflijst. AS

De cursor knippert. Ik staar met gebogen hoofd naar een nagenoeg wit scherm. Mijn ogen rollen over karig opgeschreven onderzoeksresultaten. Twijfelend typ ik er wat woorden
bij. Ik weet ongeveer wat ik wil zeggen, maar net niet genoeg
om het ook echt op te schrijven.
Mijn blaas zeurt. Ik moet naar de wc, met een volle blaas
schrijven gaat niet. Ik spoel door en ga weer zitten. Eens kijken, hoe zal ik verder gaan? Er komt een email binnen, een
hele belangrijke. Die moet echt nu beantwoord worden.
De cursor knippert. Ja, ja, die zin is bijna wat ik wil hebben.
Laat ik nog even een artikel over dit onderwerp lezen, dan
weet ik straks precies wat ik wil schrijven. Huh? Ik moet alweer naar de wc. En met een volle blaas kan ik niet schrijven.
Ik bekijk het scherm. Wacht, ik moet nog een seminar organiseren. Het hotel voor de spreker is nog niet gereserveerd.
Dat moet echt eerst. Ik staar naar mijn woorden. En het restaurant, laat ik dat ook meteen reserveren. Ik zoek het nummer van de Thai en druk enkele toetsen van mijn telefoon
in. Nee, toch maar niet, misschien wil de spreker wel een ander restaurant.
Het is donker buiten. Ik bekijk mijn woorden van vandaag.
Ik zucht. Nee, dit is het ook niet. Ik selecteer ze allemaal en
druk ‘Delete’. Zo. Ik moet trouwens naar de wc.
Mijn collega’s gaan naar huis. Ik haal chocolademelk, want
ik heb honger. Bovendien is het te laat
voor koffie. Dan kan ik niet slapen en
doe ik morgen niks. De cursor knippert. De schoonmaakster komt binnen: ‘Ben je daar alweer? Het is al
laat hoor.’
‘Ja’, zeg ik, ‘het is erg druk’. Ze knikt
begrijpend.
Ik staar naar mijn scherm.
Stijn van Gils (27) doet promotieonderzoek naar ecosysteemdiensten in
de landbouw. Maandelijks beschrijft
hij zijn worsteling met het systeem
wetenschap.

Meer op de resource-online.nl.
12 februari 2015 — RESOURCE

6 >> nieuws

BONDEN WOEDEND OVER
VERLENGING CAO
• DLO verlengde cao zonder
medeweten van de vakbonden.
• Ministerie vraagt opheldering.

Onenigheid over verlenging van de
oude cao voor DLO-medewerkers
heeft de relatie tussen DLO en de
vakbonden verder vertroebeld. De
vakbonden zijn boos dat DLO een
verlenging van de oude cao zonder
toestemming heeft aangemeld bij
het ministerie van Sociale Zaken.
DLO meent echter in haar recht te
staan. Ondertussen zitten de onderhandelingen over een nieuwe
cao nog altijd muurvast.
Al bijna twee jaar proberen vakbonden en DLO het eens te worden over een nieuwe arbeidsovereenkomst. In de tussentijd is de
oude cao – met wederzijdse toestemming – vier keer verlengd. Afgelopen december verlieten de
bonden echter de onderhandelingstafel om actie te gaan voeren.
Tot woede van de bonden meldde

DLO in januari toch de verlenging
bij het Ministerie van Sociale Zaken. Zij tekenden protest aan.
DLO stelt dat de oude cao weliswaar automatisch afliep in april
2013 maar dat in de meest recente cao-verlenging tot 1 januari
2015 – niet staat dat deze óók automatisch afloopt. Omdat de vakbonden niet hebben opgezegd,
heeft DLO daarom een verlenging
tot 1 juli aangemeld bij het ministerie.
Een opmerkelijke stap, vindt
Harry van Drongelen, universitair
hoofddocent Arbeidsrecht aan
Tilburg University. ‘Het is voor het
eerst dat ik dit hoor.’ Partijen mogen een cao volgens hem nooit
eenzijdig verlengen. ‘Dan zou de
andere partij gebonden zijn aan
afspraken waar nooit mee is ingestemd.’ Ook moeten cao’s expliciet vermelden wanneer opzegging noodzakelijk is, stelt Van
Drongelen. Anders lopen ze af op
hun einddatum.
Het ministerie heeft inmiddels om

opheldering gevraagd. Wanneer
sprake is van ‘onterechte aanmelding’ - dus zonder instemming van
de vakbonden, zo stelt een woordvoerder – is de cao-verlenging ongeldig. Dat heeft geen directe gevolgen, aangezien veel afspraken
‘nawerken’ maar het betekent wel
dat een nieuwe cao met terugwerkende kracht bindend kan worden
verklaard vanaf 1 januari 2015.
SPELDENPRIK
Voor de bonden is het aflopen van
de collectieve arbeidsovereenkomst ook een middel om druk te
zetten. Of zoals Rob van Baalen,
hoofdonderhandelaar van FNV
overheid, zegt: ‘Wij geen cao, zij
geen cao.’ DLO noemt op haar
beurt het protest van de bonden
een ‘speldenprik’. Het geschil illustreert hoe weinig zicht er is op
een snelle overeenkomst. De bonden zijn niet van plan genoegen te
nemen met het loonbod van 1,9
procent terwijl DLO vindt dat er
een goed bod op tafel ligt. RR

MYTHISCHE VOETBALBEKER
IN DE BONGERD

Wageningen heeft een verloren gewaand pronkjuweel
terug: een zilveren voetbalbeker die geldt als de
oudste van Nederland. Vorige week werd hij onthuld
in sportcentrum de Bongerd. De beker is niet alleen
van historische waarde, hij herinnert ook aan een tijd
dat Wageningen een geduchte verschijning was in de
voetbalwereld. Voetbalclub Victoria veroverde de bokaal
nadat het drie keer achter elkaar (in 1900, 1901 en 1902)
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kampioen werd van Oost-Nederland. Sommige spelers van
Victoria kwamen terecht in het nationaal elftal, anderen
speelden een rol bij de oprichting van voetbalclub Inter
Milan en de Amerikaans voetbalbond. In 1903 fuseerde
Victoria met de andere Wageningse club Go Ahead tot het
huidig GVC. De beker, van massief zilver, heeft overigens
lange tijd liggen te verstoffen in een linnenkast. Pas vorig
jaar dook hij weer op. Foto: Guy Ackermans

WAGENINGEN UR
SLUIT NIEUWE
DRUKWERK
CONTRACTEN
• ‘Vaste afspraken zijn
gunstig voor medewerkers.’
• Zelf gemakkelijk een folder
maken met templates.

Wageningen UR heeft nieuwe
vaste afspraken gemaakt met
een aantal Nederlandse drukkerijen. Zodoende hoeven medewerkers nooit meer te onderhandelen over prijs, kwaliteit en
levertijd. Dergelijke afspraken
bestaan al langer maar gelden
nu ook voor het drukken van
proefschriften.
‘Op deze manier maakt iedereen gebruik van de voordelen van volumeafspraken en is
een goede dienstverlening en
kwaliteit en een scherpe prijs
gegarandeerd’, zegt Francis Vos,
contractmanager bij Communication Services (CS).
Communication Services is
druk bezig met de implementatie. Voor printwerk tot 500 stuks
is RICOH uit Kampen gecontracteerd, drukwerk vanaf 500
stuks gaat naar SMG uit Hasselt.
Resource en Wageningen World
worden voortaan gedrukt door
Tuijtel uit Hardinxveld-Giessendam. Wie zijn proefschrift wil
laten drukken, komt terecht bij
Digiforce uit Den Haag, een
nieuwe leverancier met veel ervaring in het maken van proefschriften.
Binnenkort wordt het heel
eenvoudig om zelf drukwerk
vorm te geven in de huisstijl van
Wageningen UR, zegt Vos. Daarvoor wordt nu de Brand Portal
opgetuigd, met daarin kant-enklare templates voor allerhande
drukwerk. ‘Dan kun je heel eenvoudig een mooie flyer of folder
maken die in kleur en stijl helemaal past bij de uitstraling van
Wageningen UR’, zegt Vos. Bovendien komt zo’n drukopdracht
automatisch bij de juiste leverancier terecht. EvL
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LOUISE FRESCO GAAT
HARDOP DROMEN

SCHEFFER OP TOURNEE MET SACKSIONI

• Theater-interview met Frénk van der Linden.

• Dubbeltalent gaat mee op jubileumtoer.
• Ook optreden in de Junushoff.

Benieuwd naar de persoon achter de bestuurder?
Collegevoorzitter Louise Fresco wordt vrijdag 20 februari aan de tand gevoeld door journalist Frénk
van der Linden, in het kader van de interviewreeks
‘Hardop dromen met...’ in theater de Junushoff.
Van der Linden zal in een twee uur durende ‘interactieve talkshow’ proberen te achterhalen wat
Fresco ten diepste drijft. ‘Louise Fresco is een raadselachtige persoon’, vindt Van der Linden. ‘Ze is
niet alleen bestuurder, maar ook schrijfster en opinion leader. Ik ben benieuwd naar wat in haar
schuilt, waar ze politiek-maatschappelijk staat.’
Vragen uit het publiek zijn van harte welkom,
benadrukt Van der Linden. ‘Als iemand een betere
vraag voor Louise heeft dan ik, dan geef ik die persoon graag de ruimte.’
Resource geeft twee kaarten weg voor het interview met Louise Fresco. Interesse? Stuur voor 17
februari een vraag in die jij zou stellen. De beste
vraag zal Frénk van der Linden stellen aan zijn
gast. Mail jouw vraag naar resource@wur.nl LvdN

Hoogleraar Marten Scheffer zet zijn wetenschappelijke werk de komende maanden op
een iets lager pitje. De reden is opmerkelijk:
hij gaat op tournee. Scheffer gaat met nog
twee andere muzikanten op pad met gitaargrootheid Harry Sacksioni.
Sacksioni wordt dit jaar 65. Ter gelegenheid daarvan doet hij een jubileumtournee
met enkele van zijn muzikale vrienden.
Scheffer -half muzikant, half wetenschapperis zo’n muzikale vriend. ‘Wij hebben eind
jaren negentig al eens een paar keer een
theatertournee gedaan. Daarna heb ik nog
geregeld als gastmuzikant meegespeeld in
zijn solo-programma.’
Vanuit die achtergrond wist Sacksioni
hem opnieuw te vinden voor zijn jubileumtournee. ‘Harry belde op met de vraag: doe je
mee?’. Ja dus, zij het na enige aarzeling. ‘Het
is best veel, twintig voorstellingen, vijf hele
dagen repeteren en dan nog het huiswerk.’

GENUANCEERD OVER
GMO’S

Genetische modificatie was weer in het
nieuws, dus werd Bert Lotz om commentaar
gevraagd?
‘Ik word inderdaad vaker gevraagd. En ik doe
het graag. Geregeld zit ik bij debatten of sta
ik journalisten te woord. Ook politici nemen
geregeld contact op om zich te laten informeren over genetische modificatie. Mijn rol
is genuanceerd te informeren, zodat iemand
zelf een onderbouwd standpunt kan innemen.’

Scheffer neemt vrije dagen om de muziek
met de wetenschap te combineren. ‘Het is
een fikse inspanning. Net als wetenschap is
het topsport. Je kunt het niet even tussen
neus en lippen doen.’ Scheffer speelt mandoline, gitaar, viool en percussie. De tournee
begint op donderdag 19 februari in IJsselstein. Op donderdag 2 april staat een thuiswedstrijd in de Junushoff op de rol. RK

FIGUREITOUT

Was die nuance er ook bij De Kennis van Nu?
‘Absoluut. Een radioprogramma waar een
uur lang op genuanceerde en luchtige wijze
over genetische modificatie wordt gesproken
is echt heel uniek.’

Wie? Bert Lotz
Wat? Specialist genetische
modificatie
Waarom? Gast bij Kennis
van Nu Radio

Toch niet zo genuanceerd dat er geen debat
meer was?
‘Aanleiding was de inaugurele rede van Justus Wesseler van Wageningen UR, die had
uitgerekend wat het kost om gm-technologie
níet toe te passen. Dat was heel verfrissend.
En er was voldoende debat. Aan tafel zat ook
wetenschapsjournalist Hidde Boersma die er
wat feller tegenaan ging. Dat vond ik wel fijn,
want het gaf mij de gelegenheid te nuanceren, op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis.’ KG

Bron: CBS, met dank aan persbureau HOP

Illustratie Studio Lakmoes
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‘STOPLICHT’ MAAKT PLANTENHORMOON ZICHTBAAR
• Kleurrijke eiwitten tonen
hoeveel hormoon elke
plantencel bevat.
• Techniek kan zorgen voor
efficiëntere vermeerdering
planten

Wageningse biologen presenteren
een nieuwe methode om de verspreiding van het plantenhormoon
auxine zichtbaar te maken met gekleurd licht. De resulterende plaatjes werpen letterlijk een nieuw licht
op de ontwikkeling van planten.
Persoonlijk hoogleraar Dolf Weijers
en promovendus Che-Yang Liao
van de leerstoelgroep Biochemie
publiceerden hun techniek, genaamd R2D2, op 3 februari in Nature methods.
Weijers wil de techniek binnen
zijn onderzoek gebruiken om verder te ontrafelen hoe auxine planten hun uiteindelijke vorm geeft.
Het hormoon heeft meerdere functies en het is onduidelijk waarom
het per plantendeel andere effecten
heeft. Naast fundamenteel inzicht
kan R2D2 ook praktische kennis

opleveren, zegt Weijers. Zo stuurt
auxine de ongeslachtelijke voortplanting van gewassen. Wanneer je
dit beter begrijpt, kunnen planten
efficiënter worden vermeerderd.
Weijers: ‘Hier verwacht ik veel van.’
DERDE KLEUR
R2D2 laat planten – in dit geval een
zandraket – twee lichtgevende eiwitten maken. Een hiervan geeft
groen licht af maar wordt afgebroken wanneer de cel auxine bevat.
Het rode eiwit daarentegen, is stabiel en blijft altijd aanwezig. De
kleur van de cel varieert dus van
geelgroen tot rood. Hierbij bevatten
geelgroene cellen nauwelijks hormoon, terwijl cellen oranje of zelfs
rood kleuren naarmate er meer
auxine in zit.
In de plaatjes die de onderzoekers tot dusver hebben gemaakt, levert R2D2 beelden op die haast lijken op schematische illustraties in
een biologieboek. Het enige wat
ontbreekt is een legenda die de precieze concentratie aangeeft. Helaas
werkt de methode niet op die manier. Kleuren zijn goed onderling te
vergelijken maar niet om te zetten

Auxine in een wortel, zichtbaar maakt met R2D2

in exacte hormoonconcentraties.
Weijers wil R2D2 nog uitbreiden
door een derde kleur in te brengen.
‘Zo wordt dit onze auxine regenboog’, zegt Weijers. Het nieuw systeem moet, naast de hoeveelheid
hormoon, ook laten zien hoe krach-

tig het hormoon werkt. Weijers
denkt bij het onderzoeken van deze
verschillen veel te ontdekken over
de werking van het hormoon. ‘Met
drie kleuren zien we daadwerkelijk
hoeveel hormoon er zit in een cel
en tot welke reactie het leidt.’ RR

LUCHT HAPPEN BOVEN DE AMAZONE
• ERC-beurs voor onderzoek
naar koolstofbalans.
• C13 in atmosfeer verklapt
reactie plant op droogte.

Tropisch bos legt kooldioxide vast
en buffert daarmee de opwarming
van de aarde. Maar hoe groot is dat
opnamevermogen precies en wat is
de invloed van droogte op dat vermogen? Wouter Peters (Meteorologie en Luchtkwaliteit) kreeg een
ERC-beurs van 2,3 miljoen euro om
dat uit te gaan zoeken. Deels gaat
hij voortborduren op bestaand
werk, legt Peters uit.
CO2-metingen aan de atmosfeer
boven de Braziliaanse Amazone
vinden al sinds 2009 plaats. Vanuit
vliegtuigen worden op gezette tijden en plaatsen flessen lucht verzaRESOURCE — 12 februari 2015

meld om door te meten. Peters wil
dat de komende vijf jaar blijven
doen. Het isotopenonderzoek vindt
vervolgens plaats in Nederland, bij
de universiteiten van Groningen en
Utrecht.
Het werk aan de isotopen is de
crux van het onderzoek. Meting aan

Tropisch regenwoud in Brazilie

C13 zegt iets over de reactie van
planten op droogte. ‘Bij droogte
sluit de plant de huidmondjes om
het waterverlies te beperken’, legt
Peters uit. ‘Maar daardoor kan er
ook minder CO2 naar binnen en
vindt er minder fotosynthese
plaats.’ Het zwaardere C13 gaat

moeilijker door een deels gesloten
huidmondje heen dan C12. Het gehalte aan C13 in de atmosfeer is dus
een maat voor hoe wijd de huidmondjes open staan.
Naast deze informatie zegt de onderlinge verhouding van de O-isotopen volgens Peters iets over de totale
CO2-opname van de planten en dus
de totale fotosynthese. Alle gegevens
samen moeten een gedetailleerd
beeld opleveren van de koolstofbalans boven de Amazone.
Bij die synthese neemt de door
Peters ontwikkelde Carbon Tracker
een belangrijke plaats in. Dit is een
model waarmee je de uitwisseling
van koolstof tussen de atmosfeer en
de aarde in kaart kunt brengen. Het
ERC-project duurt vijf jaar. Peters
werkt hierin samen met collega’s in
Brazilië en de universiteiten van
Groningen, Utrecht en Leeds. RK
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WAPENARSENAAL VAN BACTERIE
OOK BRUIKBAAR VOOR MENS
• De ‘wapenwedloop’ tussen bacteriën
en virussen biedt veelbelovend
perspectief op gentherapie.
• ‘Het zou me niet verbazen als dit
een nobelprijs gaat opleveren.’

FOTO: GUY ACKERMANS

John van der Oost

Sinds er een muizenplaag de kop op stak op het Friese
platteland, pleiten gedupeerde melkveehouders in Friesland voor een muizenschaderegeling. Bijvoorbeeld via
een verzekering. De kans daarop is klein, denkt Marcel
van Asseldonk, de verzekeringsdeskundige van het LEI.
ILLUSTRATIE: GABRIEL LANDER

Net als wij hebben bacteriën een soort immuunsysteem om zich te beschermen tegen virussen. Met het recentelijk in kaart
brengen van het bacterie-DNA is steeds
meer duidelijk geworden over het ingenieuze mechanisme dat daarbij wordt ingezet. Bacteriën nemen stukjes DNA over van
hun belagers en plaatsen die in hun eigen
genoom. Als dat virus of een verwante virusstam daarna de bacterie binnendringt,
gebruikt die de DNA-stukjes (CRISPRs) als
virusscanner. De onderzoeksgroep van microbioloog John van der Oost was een van
de eerste labs waar deze virusscanners zijn
gekarakteriseerd.
Door deze CRISPR’s te bestuderen, kijk
je eigenlijk naar de wapenwedloop tussen
bacteriën en hun virussen, legt de hoogleraar uit in een verkennend artikel in het
tijdschrift Microbial Biotechnology. ‘Je kijkt
letterlijk naar de stapsgewijze evolutie van
de aanvaller en de verdediger.’ Maar naast
dit fundamentele onderzoek, is onlangs gebleken dat het CRISPR systeem ook kan
worden toegepast als een zeer verfijnd gereedschap voor gentherapie, om foutjes in
het genoom van bijvoorbeeld mensen te
herstellen.

Muizenschade

VISIE <<

Virussen belagen een bacterie

De CRISPR’s zijn opgebouwd uit repeterende stukjes DNA, met daartussen het stukje
virus-DNA. Nadat de CRISPR is overgeschreven tot RNA, herkent dat tussenstukje
heel specifiek stukjes van het virus-DNA,
om dat virus vervolgens te inactiveren. Bij
een van de CRISPR systemen, genaamd
Cas9, is het onlangs gelukt om die tot expressie te brengen in cellen van hogere organismen.
NOBELPRIJS
Binnen enkele jaren kan deze techniek
hopelijk worden gebruikt om genetische
afwijkingen die verantwoordelijk zijn voor
erfelijke ziekten te herkennen en te repareren, verwacht Van der Oost. Zo
kijkt hij op dit moment met Rotterdamse collega’s naar bepaalde
botafwijkingen, veroorzaakt door
een mutatie in het gen dat betrokken is bij botvorming. ‘Wij willen
die genetische factor gaan aanpassen met zo’n CRISPR’, aldus de microbioloog. ‘Eerst gaan we dat testen in dierlijke cellen, vervolgens
in muizen en uiteindelijk, als de resultaten veelbelovend en veilig
zijn, in mensen.’
De ontdekking van deze
defensiesystemen gaat een nieuwe
reparatieset opleveren voor gentherapie, verzekert de microbioloog.
‘Dit is zo veelbelovend, dat het me
niet zou verbazen als de toepassing van Cas9 een Nobelprijs gaat
opleveren.’ AS

De muizenplaag in Friesland zorgt voor vernielde weilanden. Omdat die plaag voor het eerst opduikt in Nederland, is er nog geen verzekering voor de boeren.
Is er geen algemene landbouw-schadeverzekering?
‘Er bestaat een weersverzekering, een brede verzekering waar allerlei natuurverschijnselen onder vallen,
zoals hagelbuien of extreme neerslag. Maar ziekten en
plagen zijn moeilijk verzekerbaar.’
Waarom?
‘Verzekeraars weten niet hoe vaak een plaag zal optreden. Dat geldt nog sterker voor een nieuwe plaag zoals
deze. Dus zijn de kosten ervan moeilijk in te schatten.
Maar ook de vraag naar zo’n verzekering is erg veranderlijk. In het verleden zijn er wel eens verzekeringen
aangeboden naar aanleiding van specifieke rampspoed
of plagen. Maar na de verplichte looptijd, vaak zo’n vijf
jaar, was de angst weer afgenomen en bleek er weinig
animo te zijn om de polis te verlengen.’
Dus vragen de boeren weer om een vergoeding van de
overheid.
‘Klopt. In het verre verleden gaf de regering nog wel
eens compensatie als fruittelers vorstschade opliepen,
of wanneer akkerbouwers te maken kregen met extreme neerslag. Maar de overheid zegt steeds vaker dat de
schade onder het bedrijfsrisico valt en dat boeren en
tuinders zich kunnen verzekeren.’
Leidt dat tot meer verzekeringen onder boeren?
‘Binnen de landbouw wordt veel verzekerd, maar dan
gaat het vooral over de opstallen en inboedel. Bijna alle
tuinders hebben een hagelverzekering voor hun kassen, de helft van de groentetelers heeft een gewasverzekering. Kassen en bollen zijn veel waard, maar mais en
gras niet. Dus die verzeker je minder snel.’ AS

STELLING

‘Non-alcoholic beer is a better choice for
athletes in comparison to isotonic drinks’,
Nicole Jankovic, promoveert op 13 februari in
Wageningen
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TIMTRACE TEGEN ILLEGALE KAP TROPISCH HOUT

Sinds twee jaar mag illegaal gekapt
tropisch hout niet meer worden
verhandeld in de EU. Maar de praktijk is anders. Naar schatting de
helft van het tropisch hout op de
markt is fout. En goede methoden
om dat foute hout op te sporen zijn
er niet. Ecoloog Pieter Zuidema
denkt evenwel het antwoord gevonden te hebben: Timtrace.
Timtrace (tim is kort voor timber) is gebaseerd op het onderzoek
dat Zuidema de afgelopen vijf jaar
heeft gedaan in Thailand, Bolivia
en Kameroen naar de effecten van
klimaatverandering op de groei
van tropisch bos. Zuidema gebruikte jaarringen en isotopensamenstelling om die effecten in
kaart te brengen. ‘Het patroon van
jaarringen is specifiek voor de locatie, omdat het wordt bepaald
door de jaarlijkse variatie in neerslag en temperatuur. Daarnaast geven isotopen van koolstof, zuurstof
en stikstof informatie over de
groeiomstandigheden zoals de bodemgesteldheid, de vochtigheid en
de beschikbaarheid van nutriënten.’

FOTO: MART VLAM

• ERC-beurs voor opstart
tropische ‘Sherlock Holmes’.
• Opsporingsmethode gebruikt
jaarringen als vingerafdruk.

Legale houtkap in Kameroen

Samen met genetische informatie uit DNA-onderzoek levert die informatie een soort houten vingerafdruk op. Vergelijking van die vingerafdruk met de gegevens in de
opgebouwde database maakt het
mogelijk om tamelijk nauwkeurig
uitspraken te doen over de herkomst van hout. Nauwkeurig betekent hier: 10-100 kilometer voor
DNA-gegevens, 100-1000 kilometer
voor isotopen- en jaarringenonderzoek. Genoeg om hout te traceren
naar regio of land van herkomst,
denkt Zuidema.

KOSTBAAR
En hij staat niet alleen. Zowel de
EU (150.000 euro) als de NWO
(40.000 euro) steken geld in het
project. Post-doc Mart Vlam, een
voormalig promovendus van Zuidema, gaat Timtrace verder uitwerken tot een werkzaam instrument
en mogelijk een eigen bedrijf.
Daartoe moet er nog veel gebeuren. De database van Zuidema omvat metingen van twintig soorten.
Die bibliotheek moet worden uitgebreid en aangevuld met DNA-gegevens.

Met Timtrace mikt Zuidema op
certificeerders, overheden en de
houtindustrie. Nu is controle nog
een papieren exercitie en dus fraudegevoelig. ‘Timtrace kan die papieren controle aanvullen of mogelijk zelfs vervangen. Maar het
wordt geen publieksproduct, daarvoor zijn de metingen te kostbaar.
Het zal altijd op basis van steekproeven moeten. Je kunt niet elke
plank bij de verkoper even doormeten.’ RK

MUGGENRADAR KRIJGT PERMANENT VERVOLG
• Het publiek kan weer muggen
opsturen naar Wageningen
University.
• Wat doen de onderzoekers
eigenlijk met al die muggen?

Duizenden dode muggen werden er
opgestuurd nadat Wageningse onderzoekers daartoe vorig jaar in januari en augustus een oproep deden. Een waardevol resultaat, omdat
daaruit kan worden afgeleid welke
muggensoorten de meeste overlast
geven in Nederland.
RESOURCE — 12 februari 2015

Vorige week werden de Nederlanders opnieuw opgeroepen om hun
plaaggeesten naar Wageningen te
sturen. Entomoloog Sander Koenraadt, één van de initiatiefnemers
van Muggenradar.nl, legt uit waarom: ‘Vorig jaar hadden we een hele
milde winter; dit jaar vriest het geregeld. We willen weten wat daarvan
het effect is op de muggenstand, nu
en straks in de zomer.’ Het idee is
om van Muggenradar.nl een langjarenmonitor te maken, met twee keer
per jaar een oproep aan mensen om
muggen in te sturen: één in de winter en één in de zomer.

Uit inzendingen van vorig jaar
leerden de onderzoekers onder meer
dat er veel meer muggenoverlast was
in de winter dan algemeen werd gedacht. Koenraadt: ‘Opvallend was
dat die overlast veelal veroorzaakt
werd door een bijzondere variant van
de gewone huissteekmug: de molestus. We dachten dat die nauwelijks
hier aanwezig was, maar hij bleek
zich door heel Nederland verspreid
te hebben.’
VERSPREIDING VAN ZIEKTES
Hoewel het veel Nederlanders waarschijnlijk een zorg zal zijn welke

mug ze uit hun slaap houdt, is het
toch belangrijk om bij te houden
welke muggen er in Nederland actief
zijn, zegt Koenraadt. ‘Niet alleen veroorzaakt de ene mug meer overlast
dan de andere, ze kunnen ook ernstige ziektes met zich meebrengen.’
Volgens de entomoloog moeten we
vooral beducht zijn voor het WestNijlvirus. ‘De vraag is niet óf dat virus
de kop opsteekt in Nederland, maar
wanneer’, zegt hij. ‘Er is nog geen
medicijn tegen dat virus, dus de enige manier om het tegen te houden is
de muggensoorten te bestrijden die
het virus overbrengen.’ KG
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Op onze site vond afgelopen week een pittige
discussie plaats over de voors en tegens van
genetisch gemodificeerde gewassen. Er was ook klein
leed. Mogen studenten zelf tosti’s maken in gebouw
Forum? Ook een mening? Kom meediscussiëren!

REACTIES OP...

RESOURCE-ONLINE.NL
ONGENUANCEERD GEMODIFICEERD

TI-TA-TOSTI

De weigering van de Indiase regering genetisch gemodificeerde gewassen zoals ‘gouden
rijst’ te omarmen kostte al zo’n 1,4 miljoen
levensjaren, aldus kersvers economiehoogleraar Justus Wesseler in de vorige Resource.

Studenten eten tosti’s, dat is haast een
natuurwet. Alleen zijn tosti-ijzers niet toegestaan in Forum. Het zorgt voor een kat-enmuisspel tussen beheerders en studenten,
schrijft onze blogger Jan-Willem.

Het komt hem op pittige kritiek te staan van
Jeff Harvey, onderzoeker bij het NIOO-KNAW en
hoogleraar aan de VU. ‘Om een lang verhaal
kort te maken, denk ik dat professor Wesseler
absolute nonsens vertelt’, valt Harvey met de
deur in huis. Hij vindt gouden rijst geen tool
die ondervoeding tegengaat, maar ziet het als
een cynische PR-stunt van multinationals die
vastbesloten zijn de voedselketen te beheersen
voor de hoogst mogelijk winst. Ook is Harvey
het oneens met de claim dat GGO’s geheel veilig zijn. ‘Excuseer mijn Engels maar dit is lulkoek. Het is zijn [red: Wesselers] mening.
Er zijn veel wetenschappers die het hier
sterk oneens zijn met deze opvatting.’ Genetisch veranderd zaaigoed is in de ogen van Harvey een
manier om boeren te knechten en
een werkwijze op te dringen die
het meest gunstig is voor agrimultinationals. ‘Het is duidelijk
dat de mensheid op geen enkele
manier profijt heeft van GGO’s.’
Gerben is geprikkeld door het betoog.
Ook hij denkt dat risico-afweging van
Wesseler de sociale risico’s (afhankelijkheid van boeren) onderschat. Toch is hij
wel optimistisch. ‘Slim geïmplementeerd, denk

ik dat GGO’s een werktuig zijn dat je niet te
snel terzijde moet schuiven. Zouttolerantie en
verbeterde weerstand tegen plantziektes kunnen een enorm plusplunt zijn in de strijd tegen
honger.’ Harvey gaat hier niet in mee. Veelbelovende technologieën hebben vaak onbedoelde
effecten. Bovendien wordt technologie hier
ingezet om door mensen veroorzaakte problemen tegen te gaan. ‘Bijvoorbeeld GGO’s die zijn
ontwikkeld om met zout- en droogtestress om
te gaan, die zelf het resultaat zijn van klimaatverandering.’ Hij wijst erop dat er allang
genoeg voedsel op aarde is, maar geen drive
om deze rechtvaardig te verdelen. ‘Armoede,
honger en vernietiging van het milieu zijn nooit
toevallig; ze zijn een neveneffect van de economische en politieke acties van diegene die de
bulk van de aardse welvaart en macht
beheersen.’

‘Ik begrijp niet goed waarom je klaagt dat je
tosti-ijzer verdwijnt’, schrijft Wakker Vlees.
‘Het is duidelijk dat het verboden is, dus als ze
zo’n ding aantreffen wordt deze inderdaad weggehaald.’ Hij merkt daarna op dat een methlab
ook verwijderd zou worden uit de onderwijsgebouwen. De vergelijking zorgt voor enige hilariteit. Op alle computers in Forum staat immers
wel Mathlab. GT vraagt zich af waarom het blog
juist nu over dit onderwerp gaat. ‘Is in de afgelopen tijd het tosti-ijzer in de ruimte van het
universiteitsbraafste jongetje VeSte gejat?’
sneert hij. ‘Potverdikkie nog aan toe. Hoe zouden de vergadering met de rector wel niet zijn
verlopen erna?’ Er volgt weer een klassieke ronde VeSte- en Student Council-bashing, waarna
de anonieme criticasters weer worden uitgenodigd voor een koffie ten burele in
Forum. Sommige dingen, net als
tosti-etende studenten,
veranderen
nooit.
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Virus-onderzoek
achter
duikbootdeuren
Nederland krijgt steeds vaker te maken
met besmettelijke dierziekten die ook
voor mensen gevaarlijk zijn. Met het
nieuwe, hypermoderne zoönosefaciliteit
heeft het CVI een stevig middel in
handen om die schadelijke virussen
snel op te sporen en aan te pakken.
tekst: Albert Sikkema / foto: Maarten Spoek
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H

et was alle hens aan dek voor het Centraal
Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad toen
twee maanden geleden de zeer besmettelijke
vogelgriep uitbrak op vier pluimveebedrijven
in Nederland. Het instituut, onderdeel van
Wageningen UR, draaide overuren om monsters van verdachte pluimveebedrijven te controleren.
Voor zulke analyses gelden zeer strikte veiligheidsvoorschriften, om te voorkomen dat een gevaarlijk virus uit het
instituut ontsnapt of analisten besmet.
Zoönosen, oftewel dierziekten die ook mensen kunnen
besmetten, komen steeds vaker voor, zo merken de onderzoekers van het CVI. Om adequaat te kunnen reageren op
die ontwikkeling is de afgelopen jaren hard gewerkt aan
een nieuw, state of the art accommodatie in Lelystad. Dit
complex biedt een plek waar onderzoekers kippen, varkens, schapen of runderen kunnen infecteren met een
zoönose. Zo kunnen ze bekijken hoe de gevaarlijke ziekte
zich in het dier gedraagt en of interventie mogelijk is. Kosten van het lab: 9,5 miljoen euro. Deze week werd de faciliteit officieel geopend door Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken.
Bij binnenkomst lijkt de nieuwe faciliteit nog het meest
op een experimentele stal. Een complex gangenstelsel
leidt naar tien dierboxen, die geschikt zijn voor het houden van landbouwhuisdieren en knaagdieren. Een groot
verschil met een stal zijn de veiligheidssprotocollen: zo
zijn de ruimtes van elkaar en de buitenwereld gescheiden
door hermetisch afsluitbare deuren (type onderzeeboot).
Douches voorkomen dat in veiligheidskleding gestoken
medewerkers het virus op hun lichaam verspreiden, terwijl
geavanceerde luchtfiltersystemen ook die potentiële ontsnappingsroute afsluiten.
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Een van de paradepaardjes binnen de faciliteit is de
destructor, een Wallace & Gromit-achtig apparaat dat in
staat is om gestorven dieren virusvrij te maken. Gedurende
vijf uur wordt het kadaver door een combinatie van hoge
temperatuur, hoge druk en zuren zodanig ‘behandeld’ dat
er van een schaap of varken alleen nog een plak ‘deeg’
overblijft. ‘Zelfs het DNA is vernietigd’, zegt Henk Sloetjes,
hoofd van de afdeling Dierverzorging en Biotechniek bij
het CVI. Kosten van dit apparaat: 1 miljoen dollar.
In de kelder staan tien kleinere destructors klaar om
alle mest, bedding en water uit de stalboxen afzonderlijk
te kunnen vernietigen. Het brein van het lab bestaat uit
twaalf kasten vol met chips en software. Dan wordt zichtbaar hoeveel technologie er nodig is om veilig met dierziekten als hoog-pathogene vogelgriep en Q-koorts te kunnen werken.
VEILIGHEIDSNIVEAU
De komst van het nieuwe lab is zeer welkom, vertelt CVIdirecteur Andre Bianchi. Hij legt uit hoe de veiligheid van
een lab wordt uitgedrukt in Bio Safety Level (BSL), dat
werkt met een schaal van 1 tot 4. Bestaande dierfaciliteiten
van het CVI hadden het hoogste veiligheidsniveau voor
dieren, v-BSL4 (v = veterinair), maar bleef voor mensen
steken op h-BSL2 (h = humaan). ‘In het verleden konden
we daarmee prima uit de voeten’, aldus Bianchi. ‘Mond- en
klauwzeer bijvoorbeeld is voor koeien zeer besmettelijk,
maar ongevaarlijk voor mensen. Ook ziekten als varkenspest en laag-pathogene vogelgriep, die daarna kwamen,
brachten weinig risico’s met zich mee voor de mens.’
Daarin kwam zo’n tien jaar geleden verandering toen
gevaarlijke zoönosen in ons land opdoken, waaronder
Q-koorts en een hoog-pathogene variant op de vogelgriep.
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‘Voor onderzoek aan deze dierziekten was een h-BSL3 lab
noodzakelijk, een niveau hoger dan wij op dat moment tot
onze beschikking hadden’, vertelt Bianchi. Met bescheiden middelen kon de veiligheid in bestaande labs worden
aangescherpt. De nieuwe faciliteit is v-BSL4/h-BSL3. Bianchi: ‘De nieuwe faciliteit brengt stallen, sectieruimte en
destructie binnen één veiligheidsregime.’
MEER VRAAG
In de nieuwe unit kan het CVI nieuwe ziekteverwekkers of
mutanten daarvan sneller en beter op het spoor komen.
Het instituut gaat de komende jaren onderzoek uitvoeren
met kippen, schapen en varkens die in de accommodatie
geïnfecteerd worden met een zoönose. De onderzoekers
kunnen dan nagaan hoe de ziekte zich verspreidt binnen
een groep, in welke organen het besmettelijke virus zich
vermenigvuldigt en hoe besmettelijk het virus of de bacterie is. De nationale faciliteit is niet alleen bedoeld voor
CVI-onderzoekers, maar bijvoorbeeld ook voor veterinair
onderzoekers van de Universiteit Utrecht en virologen van
het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Zoals de
Rotterdamse grieponderzoeker Ron Fouchier, leider van
het nationale influenza-centrum in Rotterdam. Fouchier
heeft al een streng beveiligde faciliteit voor onderzoek aan
zoönosen, zoals vogelgriep. ‘In onze faciliteit kunnen we
onderzoek doen met kippen en fretten in kooien, maar
niet met grotere landbouwhuisdieren als varkens. Daarom
is de nieuwe dierfaciliteit in Lelystad een goede aanvulling
voor ons gezamenlijke onderzoek.’
Onderzoeksinstellingen als het CVI, RIVM en Erasmus
MC werken goed samen, vindt Fouchier. CVI richt zich
daarbij op de dier-kant, RIVM op de humane kant en Erasmus MC op griepvirussen. ‘We hebben een sterke overlap
in expertises, maar we werken steeds beter samen om alle
kennis over zoönosen te bundelen.’

‘Tweederde van de infectieziekten kan zowel dieren
als mensen besmetten.’

Het CVI deed de afgelopen jaren ook onderzoek aan
de blauwtong-infectie bij schapen en runderen en aan
het Schmallenberg-virus bij runderen, schapen en geiten.
Weliswaar zijn dit geen zoönosen, zegt Bianchi, maar
broertjes en zusjes van deze dierziekten zijn wel degelijk
ook gevaarlijk voor de mens. Omdat ze geheel onverwacht de kop kunnen opsteken, kan de volgende uitbraak wel een probleem vormen voor de volksgezondheid. Bianchi verwijst daarbij naar de uitbraak van
Q-koorts, de besmetting met de bacterie Coxiella burnetii.
Die bacterie was tot 2007 beperkt aanwezig in Nederland
en veroorzaakte geen noemenswaardige problemen bij
schapen, geiten en mensen, maar de epidemie in 2007
leidde wel tot humane slachtoffers en honderden chronisch zieke patiënten.
De CVI-directeur verwacht dat de vraag naar onderzoek en kennis over zoönosen blijft groeien. Daarbij
houdt het CVI rekening met de komst van zoönosen die
zich in Europa kunnen vestigen vanuit andere delen van
de wereld. Bianchi wijst op het Rift Valley virus, het West
Nile virus en het Crimean-Congo virus – allemaal dierziekten die verspreid worden door insecten en die zowel
gevaarlijk zijn voor dier als mens. ‘We ervaren steeds
meer dreigingen’, zegt Bianchi, ‘tweederde van de infectieziekten kan zowel dieren als mensen besmetten. Dit
onderzoek is broodnodig.’

IN HET ONDERZOEKSCENTRUM
Het personeel dat in de nationale faciliteit voor zoönoseonderzoek gaat werken, komt binnen in de schone gang
en gaat naar een ruimte waar ze zich geheel moeten uitkleden. Ze krijgen kleding en ondergoed van het CVI.
De te onderzoeken dieren komen ‘schoon’ (zonder
besmetting) binnen en worden in een ontvangstruimte
gewassen, eventueel geschoren en gechipt, zodanig dat
een gestandaardiseerde onderzoeksopzet is verzekerd.
De dieren worden pas in de box met het virus of de bacterie in contact gebracht. Ze komen dan terecht in een
verrijkte omgeving met afleidingsmateriaal om zo min
mogelijk stress te krijgen, want stress beïnvloedt de
immuniteit van de dieren. In de dierverblijven komt
geen daglicht binnen – de lichtschakeling zorgt voor een
dag- en nachtritme.
Het personeel moet vanuit de schone gang door vier
duikbootdeuren en drie ruimtes om de stallen te bereiken. Om de deur te openen is een unieke fingerprint en
een code noodzakelijk. De duikbootdeuren, die na elkaar

open gaan, zorgen ervoor dat er geen lucht van de ene
naar de andere ruimte kan gaan. Verder zorgt onderdruk
ervoor dat er geen lucht van het besmette deel naar het
schone deel gaat en zorgt grondige luchtverversing
ervoor dat alle lucht in deze ruimten wordt gezuiverd
voordat personeel vanuit de stal weer in het schone deel
terecht komt.
In het besmette deel van dieraccommodatie hebben de
onderzoekers laarzen, beschermende kledij en een luchtmasker op. Na bezoek aan het besmette deel (een box,
de operatieruimte of de sectieruimte) doet de onderzoeker zijn/haar laarzen uit, spoelt de beschermende kledij
af met desinfectant, gaat naar een kamer waar in korte
tijd alle lucht wordt ververst, hangt de beschermende
kledij weg en gooit de onderkleding weg. In de volgende
ruimte moet deze persoon drie minuten douchen. Door
deze veiligheidsmaatregelen heb je voor elke vierkante
meter aan onderzoeksruimte drie vierkante meter aan
sluizen, omkleed- en schoonmaakruimten nodig.
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AAN DE SUSHI BAR...
Museum Boerhaave in Leiden opende op 5 februari de
expositie FOODTOPIA, over Nederlandse voedselinnovaties. Bestuursvoorzitter Louise Fresco, gastconservator van de tentoonstelling, en staatssecretaris Sharon
Dijksma namen er samen plaatst aan de ‘sushi bar’. Ze
selecteerden enkele voorwerpen van de lopende band,
plaatsten ze op het plateau voor zich, en bekeken de
automatisch ingestarte video’s. De verhalen moeten
Louise wel heel bekend voorgekomen zijn. In de video’s legt Fresco zelf uit welke wetenschappelijke doorbraken er ten grondslag liggen aan al deze mooie producten.
KG / Foto: David van Dam
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Het nieuwe meten
Al decennialang wordt wetenschappelijke
kwaliteit en invloed op dezelfde manier
gemeten. Maar deugt die methode nog wel in
een wereld die door digitalisering en social
media ingrijpend is veranderd? Altmetrics
biedt een alternatief.
tekst: Rob Ramaker / illustraties: Yvonne Kroese

RESOURCE — 12 februari 2015

M

icrobioloog Erwin Zoetendal hoeft niet te
piekeren of de maatschappij zijn werk
wel opmerkt. Sinds hij hielp bewijzen dat
transplantatie van de darmflora – poep
dus – hardnekkige darminfecties
geneest, krijgt hij regelmatig mails van
patiënten, scholieren en nieuwsgierigen. En die grote
maatschappelijke belangstelling valt met cijfers te onderbouwen: 41 krantenartikelen, 31 blogposts, 1086 tweets
en 87 facebookposts haalden zijn studie inmiddels aan.
Meer dan enige andere Wageningse publicatie van de
afgelopen jaren.
Bijhouden hoe wetenschappelijke publicaties het
doen in de (sociale) media is een nieuwe methode om te
beoordelen of een publicatie impact heeft. Momenteel
wordt er volop geëxperimenteerd met zulke alternatieve
beoordelingssystemen, beter bekend als alternative
metrics, of altmetrics. Voorvechters zien daarin een aanvulling op verbetering van de huidige impactmetingen.
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Al decennia worden onderzoekers afgerekend op het aantal keren dat hun werk wordt aangehaald door collega’s
(citaties) en wat de impact factor – het gemiddeld aantal
citaties per artikel – is van de tijdschriften waarin ze
publiceren. Deze, en hier van afgeleide, cijfers bepalen
sterk wie beurzen en banen binnenslepen en zo carrière
maken in de academische wereld.
Maar traditionele meetmethodes hebben zo hun
tekortkomingen. Die werden nog eens op een rijtje gezet
in een manifest voor altmetrics dat vier onderzoekers
publiceerden in 2010. Zo vertelt de impact factor nauwelijks iets over de kwaliteit van individuele artikelen maar
wordt deze hier toch voor gebruikt. Verder is het aantal
citaties dat iemand krijgt volgens de criticasters eenvoudig te manipuleren. Zo’n citatie vertelt bovendien niets
over de waardering voor het aangehaalde werk. ‘Lees de
onzin in deze paper’ is net zo goed een citatie als ‘bekijk
deze belangrijke bijdrage’.
VOORDELEN
Altmetrics zouden allerlei voordelen hebben ten opzichte
van dat systeem. Zo zie je sneller of een artikel invloedrijk
zal worden en wordt impact breder ingevuld dan alleen
het oordeel van collega-wetenschappers. Dat wil echter
niet zeggen dat altmetrics geen eigenaardigheden hebben. Ook media-impact is immers te manipuleren.
Methodes die nu gebruikt worden om commerciële
berichten in de sociale media te pushen, kunnen op deze
manier straks een rol gaan spelen in de wetenschap. De
nadruk op media-aandacht zorgt bovendien dat medialogica – met zijn aandacht voor opvallende en vreemde vindingen - een rol gaat spelen bij het beoordelen van wetenschappelijke impact. Het is hierbij illustratief dat in de
Altmetric-top twintig van 2014 naast artikelen over ebola
en stamcellen ook aandacht is voor tijdreizigers op het
internet, piemels bij vrouwtjesinsecten en alcoholmisbruik door James Bond.
Altmetrics staan dan ook nog maar aan het begin van
hun ontwikkeling, zegt Wouter Gerritsma, informatiespecialist bij de WUR-bibliotheek. Er wordt van alles uitgeprobeerd zonder dat duidelijk is wat goede maatstaven
zijn. Bedrijven als Altmetric en Plum analytics zijn nieuwkomers die het aantal vermeldingen bijhouden in (sociale) media en op academische platforms. Maar ook de
vertrouwde wetenschappelijke titels experimenteren
naast hun conventionele citatiescores al met gedetailleerde statistieken, bijvoorbeeld over het aantal keren dat
een artikel is bekeken of gedownload. En Gerritsma ziet
dit slechts als het begin. Volgens hem kun je nog veel specifiekere informatie genereren. Zoals bijhouden hoe
vaak artikelen worden aangehaald rond een wetgevingsproces. Zo kan bijvoorbeeld de invloed van Alterra-rapporten beter worden becijferd.
DONUT
Hoewel er sprake is van een wereldwijde beweging, zijn
altmetrics nog tamelijk onbekend onder wetenschappers. De microbioloog Zoetendal vindt het bijvoorbeeld
leuk te horen dat zijn artikel hoog scoort, maar heeft zijn

statistieken nooit zelf bekeken. Toch zijn er ook in Wageningen onderzoekers die een scherp oog hebben voor
hun score op de altmetrics-lijsten.
Colin Khoury, promovendus bij het Centre for Crop
Systems Analysis, ontdekte altmetrics toen hij een artikel
publiceerde in PNAS. Dit blad werkt samen met het
bedrijf Altmetric dat voor elk wetenschappelijk artikel
– net als voor Zoetendal – aandacht in allerlei media en
op platforms bijhoudt. Op de site van PNAS staat
naast elk artikel een ‘donut’ met daarin de
impactscore. Deze drukt de publieke
aandacht uit in één getal. Hierbij heeft
niet elke vermelding hetzelfde gewicht:
Science telt zwaarder dan twitter.
Khoury is erg enthousiast over
de nieuwe meetlat. ‘Het is een
ideaal middel’, mailt hij vanuit
Colombia waar hij zijn promotie uitvoert. ‘Ik en de
andere auteurs hebben
de methode gebruikt
om onze sociale
media-impact aan te
tonen in bijvoorbeeld
onderzoeksvoorstellen.’
In de applicatie van
Altmetric ziet hij niet
alleen één totaalscore maar
ook welke media hem exact
aanhalen. Bovendien komt hij
meer te weten over zijn lezers,
zoals hun herkomst, beroepsachtergrond en hun plek in de academische pikorde. Overigens valt er voor
de meeste onderzoekers niet zoveel te grasduinen als
Khoury. Zijn artikel ging de hele wereld over en kreeg ontzettend veel aandacht. De bijbehorende altmetricscore is
dan ook een hoogvlieger, zelfs voor PNAS.
Ook bij andere groepen dan de wetenschappers zelf
begint de belangstelling langzaam op te komen. ‘Je ziet
dat universiteiten er nu van beginnen te horen’, zegt Gerritsma. Zo gaf hij zelf onlangs een presentatie aan de
secretarissen van de Wageningse onderzoeksscholen.
Daar wordt nagedacht of altmetrics in de toekomst kunnen helpen om maatschappelijke relevantie zo eerlijk
mogelijk te meten.
KINDERZIEKTES
Gerritsma wil kinderziektes in het nieuwe systeem niet
wegwuiven maar hij denkt dat verdere ontwikkeling van
altmetrics veel gaat verhelpen. ‘Deze ontwikkeling heeft
gewoon tijd nodig. We gaan de komende jaren zien wat
werkt en wat niet.’ Ondertussen gaan de altmetrics door
met hun langzame opmars in Wageningen. De bibliotheek hoopt dat binnenkort op de website gebruiksvriendelijk zichtbaar is hoe vaak Wageningse artikelen bekeken en gelezen worden. En ook Zoetendal lijkt
voorzichtig warm te worden. ‘Misschien moet ik mijn
scores toch maar eens gaan bekijken.’

Ben je
onderzoeker
en benieuwd
hoe altmetrics
uitpakt voor jouw
artikelen?
Kijk dan op
resource-online.nl
onder ‘altmetrics’.
Hier vind je ook
een ranglijst met de
populairste Wageningse
artikelen van de afgelopen
jaren en nuttige links.
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Meer leven op
de campus
Het grasveld tussen Atlas en Orion is nu nog leeg en kaal. Maar dat
verandert. Volgend voorjaar worden mogelijk de eerste voorstellingen al
gegeven in het nieuwe amfitheater op die plek. Het is het meest in het oog
springende idee uit het nieuwe inrichtingsplan voor de campus.
tekst: Roelof Kleis / illustraties: MTD Landschapsarchitecten
IMPULSE

Op het lege terrein naast
Impulse en Helix is een
broertje van het grote
amphitheater bij Orion
gepland. Extra wandel/
fietspaden over het terrein
moeten het gebied aan
deze kant van de campus
beter ontsluiten.

WATERTUIN

De watertuin is dé plek waar studenten en
medewerkers aan de slag kunnen met al
of niet experimentele tuinconcepten.

MARKTVELD

Het kloppend hart van de campus is en
blijft Forum. MTD wil er nog meer dan nu
het geval is een soort marktplein van
maken. De bestaande brug over de vijver
wordt verbreed, waarbij fietsers (noord)
en voetgangers (zuid) een eigen strook
krijgen. De brug zou volgens MTD langs
de vijver door moeten lopen als een houten vlonder die dienst doet als terras. Of
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een (duur) terras haalbaar is, moet overigens nog blijken. Op het terrein komen
lange zitbanken. De term marktveld moet
je volgens projectleider Elike Wijnheimer
letterlijk nemen. Venters kunnen hier
terecht. Een extra brug over de vijver bij
Orion, zoals op de tekening te zien, is
overigens volgens het Facilitair Bedrijf
uitgesloten.
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D

e campus is best fraai en groen. De
gebouwen zijn imposant, maar de
kale vlaktes tussen die gebouwen
zijn weinig uitnodigend. Tijd dus
voor een make-over. In opdracht
van de stuurgroep Doorontwikkeling Wageningen Campus heeft bureau MTD
een eerste voorzet gemaakt. Vorige week woensdag werd het concept gepresenteerd in Impulse.
Landschapsarchitect Frank Meijer (de M in
MTD), Wagenings alumnus, kreeg de opdracht
de boel te verlevendigen door ‘op een natuurlijke wijze ontmoetingsplaatsen te creëren’.
Want groen en fraai, de campus heeft volgens
Meijer een flinke slag te maken. Op deze pagina’s zijn de eerste schetsen te zien.

Die eerste tekeningen riepen bij de presentatie veel reacties op. Positieve, maar vooral ook
kritische. Zo bleek MTD niet op de hoogte van de
uitgewerkte ideeën die de (studenten)projectgroep EAT een jaar geleden presenteerde. EAT
wil een academische eetbare tuin op de campus,
maar ontwierp en passant het hele terrein tussen Forum en Atlas. Daarbij werd veel aandacht
besteed aan de natte ondergrond en het kwelwater. Ook in de plannen van EAT was overigens
een amfitheater voorzien.
De opzet van MTD is nadrukkelijk een eerste
concept. Volgens Meijer zijn de ideeën van EAT
en anderen om het kwelgebied als uitgangspunt
te nemen bij de verdere groene invulling van het
gebied tamelijk eenvoudig in te passen. Project-

leider Elike Wijnheimer wijst verder op de zogenoemde watertuin naast Vitae (Rikilt) als de plek
bij uitstek waar EAT een plek kan krijgen. Nu is
dit terrein nog een braakliggend weilandje.
Het Facilitair Bedrijf wil na de zomer al aan
de slag met een deel van de nieuwe inrichting.
Het hele plan wordt vanwege het beperkte budget (twee ton) overigens in fasen uitgevoerd. Het
amfitheater en de verbreding van de brug naar
Forum staan daarbij hoog op de verlanglijst. De
brug wordt overigens uit andere middelen gefinancierd.

Atlas

Forum

Orion

AMFITHEATER

Tussen Atlas en Orion komt een openluchttheater voor
ruwweg driehonderd personen. De tribune krijgt de
vorm van een amfitheater; een paar halfronde terrassen
die licht uitsteken boven het maaiveld. Het geheel
wordt met bomen omgeven. De constructie op de plek
van de Mansholtlaan is een eerste schets voor de aansluiting van de campus op de Kennisas Ede-Wageningen. Het prominenter in beeld brengen van die as is een
initiatief van Food Valley.
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ALLEMAAL ONDER
ÉÉN NAAM?
De kenniseenheid Plant besloot om haar DLO-merknamen PRI en PPO op te
heffen en zich voortaan als Wageningen UR te presenteren. Moeten andere
DLO-merken als Alterra, LEI en Imares ook verdwijnen? Resource deed een
rondje langs de kennisvelden.
tekst: Albert Sikkema en Koen Guiking

Gulden Yilmaz

Programma-manager Food and
Biobased Research
‘We presenteren ons al als Wageningen UR, dat is een hele bekende
merknaam, vooral in het buitenland. Daarnaast gebruik ik FBR,
Food and Biobased Research, om
onze focus duidelijk te maken. Wageningen UR is voor
mijn gevoel een sterkere merknaam dan FBR. Punt is wel:
veel Nederlanders denken dat Wageningen UR alleen maar
een universiteit is. We moeten veel duidelijker maken dat
Wageningen UR ook bestaat uit onderzoekscentra en dat
die combinatie van U en R uniek is. Deze combinatie is
onze kracht en zorgt dat wetenschappelijke doorbraken
vertaald worden naar toepassing. We mogen veel duidelijker naar buiten communiceren, met als doel: meer impact en meer business realiseren.’

Janjo de Haan

Toegepast onderzoeker Wageningen
UR (voorheen: onderzoeker bij PPO
Akkerbouw, Groene Ruimte en
Vollegrondsgroente)
‘Wageningen UR is een goed merk,
maar er zijn omstandigheden waarin het beter is een ander merk te gebruiken. Voor veel boeren is Wageningen UR groot, fundamenteel, afstandelijk en ver weg, terwijl PPO iets kan betekenen voor hun bedrijf en – gelet op de proefbedrijven – in
de regio actief is. Het bedrijfsleven denkt bij Wageningen
UR vaak aan de universiteit, waar alle onderzoek op straat
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ligt. Aan de andere kant staat Wageningen UR weer goed
bekend als het gaat om het uitzoeken van dingen. Dus ik
zou graag de keuzemogelijkheid houden – bij de boeren
ben ik van PPO, bij de meeste andere klanten van Wageningen UR.’

Wouter Gotje

Business developer Imares
Wageningen UR
‘Binnen de mariene wereld heeft
Imares een naam opgebouwd, dus ik
denk dat we moeten vasthouden aan
de merknaam Imares. Maar altijd in
combinatie met het hoofdmerk Wageningen UR, want het straalt ook op ons af dat we deel
uitmaken van de universiteit. Ik kom uit de commerciële
business en heb meegemaakt dat AquaSense werd overgenomen door Grontmij. Na vijf jaar was de merknaam
AquaSense weg en was de afdeling weggevaagd. Mede
daarom denk ik: houd vast aan Imares. Wageningen UR
wordt toch vooral geassocieerd met landbouw terwijl Imares een naam heeft opgebouwd in het mariene milieu. Die
naam moet je dus niet weggooien.’

Harry Wichers

Onderzoeker Food & Biobased
Research
‘Beantwoording van vragen die op
ons afkomen vereist vrijwel altijd
een multidisciplinaire aanpak. Het
belang van multidisciplinair onderzoek wordt wel onderkend en uitge-
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sproken, maar doordat de organisatie is opgedeeld in beheereenheden laat de samenwerking te wensen over. Ik
denk dat de interne samenwerking verbetert wanneer je als
één groep, onder één naam naar buiten treedt. Externe mensen zegt de huidige verdeling toch niks. Zelf gebruik ik de
naam van mijn onderdeel niet. Toen ik laatst visitekaartjes bestelde, moest ik een organisatieonderdeel ingeven.
Daar heb ik Wageningen UR ingevuld.’

Theo Vogelzang

Onderzoeker LEI
‘Commercieel gezien levert de merknaam LEI ons veel opdrachten op in
Den Haag en in de regio. Voor de buitenwereld is Wageningen UR als
merknaam te algemeen. Als ik met
nieuwe klanten en relaties spreek in
het landelijk gebied, waar bijvoorbeeld ook Alterra actief
is, dan staat het LEI voor de inbreng van sociaaleconomische kennis en Alterra voor ruimtelijke kennis. Dan zijn
die merknamen ankerpunten. Ik betwijfel of mensen die
niet goed thuis zijn in de complexe structuur van Wageningen UR ons straks nog weten te vinden zonder deze merknamen. Maar het is best lastig. LEI en Alterra zijn sterk genoeg als submerken van Wageningen UR, maar voor
Livestock Research en Imares geldt dat wellicht minder.
Soms zitten werkvelden – neem visserij – bij meerdere
kenniseenheden. Die zou je wellicht onder één vlag kunnen presenteren.’

Sjaak Bakker

Manager Wageningen UR
Glastuinbouw
‘Ik ben groot voorstander van het
hanteren van één merk maar wel altijd met een duidelijk herkenbare
toevoeging voor de doelgroep. Want
hoe weten ze anders wie ze binnen
deze enorme organisatie moeten bellen? Wij gebruiken al
acht jaar de sterke combi van het merk Wageningen UR, met
de toevoeging Glastuinbouw. Dat staat op al ons promotiemateriaal. Hoewel wij niet officieel een A-merk zijn, heb ik
destijds wel toestemming van de raad van bestuur gekregen ons op deze manier te profileren. Als dat nu overboord
gaat, ben ik bang dat het tonnen omzet kost, zo niet meer.’

Christy van Beek

Programmacoördinator Alterra
‘Ik werk veel in Afrika en daar vermoei ik mensen niet met namen als
Alterra of CDI. Daar zeg ik altijd dat ik
voor Wageningen UR werk; daar heel
bekend. Maar ik ben ook programmacoördinator voor Alterra. Namens
Alterra benader ik veelal Nederlandse partijen om mee samen te werken. Bij hen is Alterra een bekende naam. Dan
helpt die merknaam bij het leggen van contacten. Uiteraard houd ik ook mijn ogen open voor andere onderdelen van
Wageningen UR als ik op pad ben voor Alterra.’
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HOE VIEREN WAGENINGSE
STUDENTEN CARNAVAL?
Alaaf! Voor een deel van Nederland is het een van de grootste
feesten van het jaar: Carnaval! Maanden aan voorbereiding gaan
eraan vooraf: er worden prachtige wagens gebouwd en mooie outfits
samengesteld. Wat doen Wageningse studenten met carnaval?

Evelien Vaessen

Tweedejaars MSc
Biotechnologie
Komt uit Klimmen
(Limburg)
‘Ik ga donderdagavond
naar Valkenburg. Daar komen op een groot plein allemaal carnavalsartiesten optreden. Waarschijnlijk ga ik vrijdagavond uit met vriendinnen en zaterdag naar een feest in een dorp in de
buurt. Zondag ga ik naar een optocht kijken. Op
de middelbare school liep ik altijd mee in de optocht met een wagen, maar nu doe ik dat niet
meer. Toen kon je vanaf december ieder weekend aan de wagen klussen. Daar heb ik nu gewoon geen tijd meer voor. Wat het leukste is aan
carnaval? Heel Limburg staat op zijn kop. Of je
ontvlucht Limburg óf je gaat carnaval vieren, er
zit niet veel tussenin. Het hoort gewoon bij de
Limburgse cultuur.’

Koen Peijnenborg

Tweedejaars MSc Biologie
Komt uit Vught (NoordBrabant)
‘Jammer genoeg moet ik
met carnaval studeren.
Normaal gesproken ga ik
met vrienden naar een
dorpje een paar kilometer van ons vandaan om
met zijn allen te stappen. Tijdens carnaval doet
iedereen gewoon wat hij leuk vindt en het kan
niemand wat schelen, erg gezellig. Ik heb wel
eens Wageningse huisgenoten meegenomen
naar Oeteldonk (Den Bosch). Ze kwamen uit
Friesland en Noord- en Zuid-Holland. Een deel
vierde voor het eerst carnaval. Ze vonden het
hartstikke leuk. Als ik tijd heb volgend jaar, ga ik
zeker weer carnaval vieren.’

Kristina Reinbold

Derdejaars BSc
levensmiddelen
technologie
Komt uit Halle (Westfalen,
Duitsland)
‘Ik ga geen carnaval vieren, want ik ga op wintersport. Bij ons in Halle is carnaval alleen voor de
kleine kinderen. Op de basisschool kwamen we
wel verkleed naar school, als prinses, cowboy of
heks bijvoorbeeld. We gingen met zijn allen ontbijten en we kregen snoep, heel gezellig was dat.
En in de rest van Duistland? In Keulen is carnaval veel groter. Ook in een dorp ongeveer 20 kilometer ten noorden van Halle vieren ze het uitgebreider dan bij ons. Daar krijgen de kinderen
vrij van school. Nu kijk ik alleen carnavalsoptochten op tv. Het lijkt me wel leuk om een keer
carnaval in Nederland mee te maken.’
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Lars Uphus

Vierdejaars BSc
Landschapsarchitectuur en
ruimtelijke planning
Komt uit Schinveld
(Limburg)
‘Ik ben van plan om alle
dagen carnaval te vieren,
van donderdag tot dinsdag. Ik ga naar verschillende steden in Limburg. Sinds ik in Wageningen woon vier ik eigenlijk meer carnaval dan
toen ik nog in Limburg woonde. Vroeger zat ik
niet bij een carnavalsvereniging en mijn ouders
waren ook niet zo van het carnavallen. Ik kwam
er pas later achter dat ik het heel leuk vond. Nu
ik in Wageningen woon, voel ik mezelf meer
Limburger, misschien komt het daardoor. Hier
in Wageningen grijp je sneller terug naar die eigen identiteit.’

Joao Augusto Rossi Borges

PhD student Business
Economics Group
Komt uit Vacaria (Brazilië)
‘Ik kom uit een klein stadje, daar vieren we niet echt
carnaval. Jongeren reizen
meestal naar het strand
om te feesten. De optocht is mijn favoriete onderdeel van carnaval. In Rio de Janeiro vindt de
beroemdste carnavalsoptocht van Brazilië
plaats. De optocht duurt twee nachten, van 10
uur ’s avonds tot 6 uur ’s ochtends. De afgelopen
jaren was ik op vakantie in Brazilië tijdens carnaval. Dit jaar kan dat helaas niet. Ik heb nog
vijftien dagen om mijn thesis af te ronden, dus
ik heb het te druk om te feesten.’ Iris Keizer
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POLDEREN VOOR DE VN
Samenwerken met andere studenten kan al lastig zijn, maar het wordt helemaal moeilijk wanneer de helft van de groep zich aan de andere kant van de
oceaan bevindt, in een andere tijdzone en met een ander studieritme.

BETROKKEN
Een belangrijk doel van de internationale samenwerking was dat de studenten een hechte groep
zouden vormen en van elkaar zouden leren. Een
andere tijdzone en andere roostering zorgden er
echter voor dat het lastig was om een eenheid te
vormen. Afspraken waren door het tijdsverschil
lastig te plannen en door het verschil in onderwijssysteem hadden de Amerikanen al een voorsprong. ‘Omdat het Amerikaanse onderwijssysteem slechts twee semesters heeft, waren zij in
september al begonnen,’ vertelt Mirle. ‘Wij volgden het vak vanaf oktober en hadden direct een
achterstand.’ De Wageningers konden die inhalen omdat zij fulltime aan het project werkten en
de Amerikanen parttime. ‘Maar omdat zij dus
ook nog andere vakken volgden, waren ze niet zo
betrokken als wij.’
Maar ook als ze er wel zijn komt er van de Ameri-

De groep Wageningse studenten. Uiterst links
Daphne en derde van rechts Mirte (op stoel).

FOTO: SVEN MENSCHEL

Het is een uniek vak aan de universiteit: het International Environmental Policy Consultancy
Project (IEPC). Wageningse studenten die dit vak
volgen, werken samen met studenten van de New
York State University in Amerika aan een project
met een echte opdrachtgever. Door middel van
videoconferencing, Skype, Sharepoint, mail en
Facebook moeten de studenten intensief overleggen en uiteindelijk één rapport afleveren.
Het leek studentes Mirle van Huet (Communicatiewetenschappen) en Daphne van Dam (Ontwikkelingsstudies)een mooie uitdaging. Samen met
zes andere Wageningse studenten én de studenten uit New York, werkten ze eind vorig jaar aan
een project van de Verenigde Naties.

Door middel van video-conferencing moesten de studenten met elkaar overleggen.

kanen weinig respons. Daphne: ‘We hebben heel
lang geprobeerd een groep te worden, maar dat
was lastig. Het vormen van een hechte groep vonden wij belangrijker dan zij. Zij werkten met name onafhankelijk van elkaar, terwijl wij elke dag
uren lang in hetzelfde kantoor zaten.’
HORDES
Dat het proces stroef zou verlopen, was echter
van tevoren ingecalculeerd, vertelt docent Machiel Lamers. Het was zelfs een beetje de bedoeling. ‘Waardevolle lessen gaan gepaard met frustratie. Als deze studenten straks afgestudeerd
zijn, is de periode van samen in een ruimte aan
een project werken voorbij. Bij dit vak maken ze
voor het eerst kennis met de hordes die je moet
nemen als je met internationale partners samenwerkt. Als je bijvoorbeeld aan een Europees onderzoeksproject werkt, krijg je ook te maken met
collega’s die een verschillende hoeveelheid tijd,
energie en geld in hun deelname steken.’
Aan gespendeerde tijd en energie ontbrak het in
Wageningen in elk geval niet. In het begin besteedden de Wageningers 42 uur per week aan
het project, maar dat werd steeds meer naarmate de deadline naderde. Mirle: ‘Als je een uur

lang niet op je telefoon keek, had je honderd
Whatsapp-berichten.’
Lamers: ‘De studenten hadden de neiging te
kiezen voor een werkwijze waarbij ze controle
hadden over de situatie. Dat gaat beter wanneer
je elkaar elke dag in de ogen kunt kijken en fulltime in dezelfde ruimte bent. De tendens was
om niet teveel samen te werken met de Amerikanen. We hebben ze echter duidelijk proberen
te maken dat ze uiteindelijk als een groep een
eindcijfer krijgen, dus dat je het echt samen
moet doen.’
In januari hoorden de studenten dat ze het project hebben afgesloten met een 9,5. Maar of het
echt een gezamenlijke inspanning is geweest?
Mirle: ‘Op een gegeven moment dachten we
echt: “Als het niet van de Amerikanen komt, dan
doen we het zelf.”’
Lamers erkent dat de samenwerking optimaler
kan. ‘Dit jaar hebben we al geprobeerd de dingen zo te regelen dat er meer over de oceaan
wordt samengewerkt. Volgend jaar, wanneer dit
vak hopelijk deel uitmaakt van de mastertrack
Sustainable Development Diplomacy, zullen we
daar nog meer aandacht aan besteden. Voor ons
LvdN
is het ook een leerproces.’
12 februari 2015 — RESOURCE
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LEEFTIJD (1)
Wetenschappers van de Universiteit
van Edinburgh hebben een soort
interne DNA-klok ontdekt. Als die
klok sneller loopt dan normaal voor
je leeftijd, sterf je eerder. De klok
kijkt naar de snelheid waarmee DNA
reacties aangaat met methyl. We
zijn nog maar een stap verwijderd
van de leeftijdsvoorspeller. Interessante ontwikkeling voor de verzekeraars.

LEEFTIJD (2)
Mentaal gezond blijven op je oude
dag kan. Ga mediteren! Onderzoekers van de Universiteit van Californië hebben ontdekt dat meditatie
de hersenen gezond houdt. Mediterende breinen verliezen minder
snel grijze massa. Maar je moet wel
volhardend zijn. De onderzochte
groep mediterenden
deed dat gemiddeld al 46 jaar.
De studie zegt
niks over mediterenden die
niet zo oud
werden....

Stijldansvereniging in de maak
Wageningen is binnenkort een
studentensportvereniging rijker.
Een aantal studenten is bezig met
het opzetten van de Wageningen
Ballroom Dance Association
(WUBDA).
Initiatiefnemer Els van de Zande,
momenteel tweedejaars Biologiestudent, zat in Utrecht bij de studentenstijldansvereniging. Toen ze
na een jaar besloot de overstap
naar Wageningen te maken, ontdekte ze dat er hier niet zo’n vereniging bestond, terwijl het ‘een goede basis is om snel nieuwe mensen
te leren kennen en je overal een
beetje thuis te voelen’. Afgelopen
voorjaar ging ze op zoek naar mensen met dezelfde passie die wilden
helpen een vereniging op te zetten.
Zo kwam Els in contact met Kikkie Poels, eerstejaars masterstudent Animal science, die haar
graag wilde helpen. Poels: ‘Ik danste al een paar jaar voordat ik naar
Wageningen kwam, en ik miste dat
elegante gevoel dat je op de dansvloer krijgt.’ Ook Klaudyna Bore-

wicz, een PhD-student en danslerares die al een tijdje met het zelfde
idee rondliep, sloot zich bij Els
aan.
De drie gaan lessen organiseren
voor beginners en gevorderden.
Van jive tot cha-cha en van wals tot
tango. Klaudyna: ‘Voor geïnteresseerden zullen we ook workshops
met professionele coaches organiseren en misschien gaan we ook
een wedstrijdteam opzetten.’
De organisatoren hopen eind

dit jaar goedkeuring van studentensportstichting Thymos te krijgen. Dan kunnen ze zichzelf een
officiële studentensportvereniging
noemen. Borewicz: ‘Gelukkig hoeven we geen officiële vereniging te
zijn om te beginnen met de lessen.
We zijn nu al bezig met de eerste
workshops in de Bongerd.’ Tussen
de twintig en dertig studenten hebben al interesse getoond in de
WUBDA. Zij willen graag lid worden zodra dat mogelijk is. IK

FIETSENMARKT
GIRL POWER
Meisjes doen het op school bijna
overal in de wereld beter dan jongens, blijkt uit onderzoek aan de
Universiteit van Missouri. De
wetenschappers keken naar prestaties van 15-jarigen in lezen, wiskunde en wetenschap. Politieke, economische of sociale ongelijkheid
hebben geen enkel effect. Alleen in
Colombia, Costa Rica en een deel
van India zijn jongens beter.

TELLEN
Dingen tellen en rangschikken is
aangeboren. Jonge kuikens gebruiken daarbij een getallenlijn die van
links naar rechts loopt, blijkt uit
elegant Italiaans onderzoek aan de
Universiteit van Padova. In 70 procent van de gevallen schatten de
kuikens juist in of een hoeveelheid
groter (rechts) of kleiner (links) is
dan een aangeleerd basisaantal.
Knappe chickies.
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Stel, je komt als internationale student in Wageningen
studeren. Wat is dan het eerste dat je aanschaft? Juist,
een fiets. En daarom werd er tijdens de Winter AID een
tweedehandsfietsenmarkt georganiseerd. Studenten
konden tegen schappelijke prijzen een opgeknapte

stadsfiets kopen. Op de fietspaden rondom Forum werden
flink wat testritjes uitgevoerd en fietsen van eigenaar
gewisseld. Zodat de nieuwe lichting internationale
studenten straks keurig van en naar de kroeg.. eh.. college
kan fietsen. LvdN / Foto: Sven Menschel
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AFLEVERING 44 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat voorafging: Vera leerde enkele maanden
terug een alternatieve jongen kennen. Na lang
om elkaar heen draaien lijkt het nu langzaam
serieus te worden.

Stofzuiger
E

en ijzingwekkende gil versplinterde de
zaterdagochtendstilte in huis. Slaapdronken
stommelde Willem-Jan zijn kamer uit.
‘Serieus, wat de fuck is er aan de hand?’ Bianca, gekleed in een ochtendjas, stond tegen de
muur gedrukt.
‘Een spin, een spin!’, wees ze. In een hoek was
inderdaad een web te zien. De bewoner spon
eronder net een nieuwe draad.
‘Dat heb je scherp gezien’, zei Willem-Jan. ‘Echt
een gemiste kans dat je geen biologie bent gaan studeren.’
Achter hem kwam een gapende Vera uit haar kamer. Vecino
gaf enthousiast kopjes tegen de benen van de huisgenoten.
‘Hij is zo groot. Iemand moet hem opzuigen.’
‘Het is best een dikke unit, zei Willem-Jan, ‘maar jou eettie
niet op hoor. Nou, leuk showtje dit maar ik ga weer pitten.’
‘Pleea-heeease ruim dat beest op.’ Bianca trok een pruilmondje waarop Willem-Jan met zijn ogen rolde. Zuchtend
sjokte hij naar de gangkast om de stofzuiger te pakken. Vera
keek ondertussen bedachtzaam.
‘Waarom wil je die spin opzuigen? Hij vangt vliegjes en doet
jou niets.’ Bianca keek verongelijkt.
‘Hij heeft pootjes. Hij is harig. Hij is eng. Weg ermee.’
‘Wat een onzin’, zei Vera. Ze begon een verhaal over respect
voor het leven en de natuur zijn gang te laten gaan. Bianca
keek haar met open mond en lichte afschuw aan.
‘Sinds jij scharrelt met die dreadlock droefie word je elke
week gekker. Ik zal je laten zien wat ik met dikke spinnen
doe.’ Geïrriteerd trok Bianca de stofzuigerslang uit WillemJans handen en zette de stofzuiger aan. Het groene jaren-

tachtig-apparaat maakte onmiddellijk een hels lawaai. Vera
sprong tussen de aanstormende Bianca en het spinnenweb.
‘Ga aan de kant muts!’ ‘Donder op met die stofzuiger, kre..’
Vera’s laatste woorden werden gesmoord doordat ze een stofzuigertuit op haar mond gedrukt kreeg.
‘Dames, dames’, zei Willem-Jan, terwijl hij de stofzuiger uitzette. ‘Zal ik de spin op het balkon gooien? Spin weg maar
niet dood. Iedereen blij.’ Het bleek een compromis waar
iedereen achter kon staan. Voorzichtig pakte Willem-Jan de
spin. Het diertje liep meteen driftig over zijn hand en viel op
de vloer. Bianca gilde.
‘Fuck. Waar is hij nou?’ Willem-Jan ging op zijn knieën zitten
om het diertje te pakken toen Vecino plotseling voorbij
schoot. De poes drukte de spin met zijn poot tegen de grond,
nam hem tussen zijn tanden en schoot weg. Even keek Willem-Jan beduusd om daarna onbedaarlijk in lachen uit te barsten.
‘It’s the ciiiircle of life.’ Meteen trakteerde Vera hem op een
stomp.
‘Eikel’, zei ze, en rende haar kamer in.

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Student komt weg met lomp fietsgedrag
Fietsers die bij winkelcentrum de
Tarthorst de verkeersregels aan
hun laars lappen, worden nauwelijks bekeurd. Dit blijkt uit een
opmerking van wijkagent Alex de
Wit in de Gelderlander. Krijgen
de racende studenten ruim baan?
Nee, zegt De Wit in een toelichting.
‘Fietsers die grove overtredingen
begaan, zoals door rood rijden of

mensen afsnijden, slinger ik op de
bon. Maar een boete voor oversteken zonder je hand uit te steken,
dat is niet eerlijk. Ik zie in een kwartier tijd driehonderd mensen dezelfde verkeersovertreding begaan.
Als ik er tien een bekeuring geef, is
dat complete willekeur. Er moet wel
een mate van fair play zijn.’
Dit neemt niet weg dat De Wit
tijdens zijn wekelijkse controle in

De Tarthorst met kromme tenen
staat te kijken. De verkeerssituatie
in de woonwijk is al langere tijd onderwerp van discussie: nagenoeg iedere ochtend tussen kwart over
acht en half negen rijden honderden fietsers vanuit het centrum
door de wijk naar de campus.
‘Vaak schieten de fietsers, met
name studenten, links en rechts bij
auto’s en andere mensen voor-

langs,’ vertelt De Wit. ‘Het gros
steekt de hand niet uit. Ik zie regelmatig dat automobilisten vol in de
remmen moeten. Het excuus is dat
ze haast hebben om op tijd op college te komen. Belachelijk. Ga dan
gewoon wat eerder je bed uit.’ Maar
bonnen schrijft De Wit niet uit voor
het lompe gedrag. De studenten
krijgen wel een flinke reprimande.
LvdN
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

CERES - T3 FEEST: STOUT IN HET OERWOUD
Donderdag 19 februari van 23.00 tot 05.00 uur
De grote studentenverenigingen werken al jaren succesvol samen bij de organisatie van T3
feesten. Ook deze editie wil je niet missen, vooral omdat dit het grote integratiefeest is. Trek je
stoutste Tarzan of je Jane outfit aan en kom je
uitleven bij Ceres. Kaartjes worden aan de deur
verkocht. Leden van de deelnemende studentenverenigingen betalen 3,50 euro entree, nietleden een euro meer. Minimale leeftijd 18 jaar.

THE SPOT - AID THEME PRESENTATION PARTY
Woensdag 25 februari van 22.00 tot 04.00 uur
Net als vorig jaar wordt ook nu het thema van
de AID bekendgemaakt tijdens een feest in The
Spot, in Orion. Er kan onder meer gedanst worden op de beats van Carl Tricks. Het aantal wc’s
is uitgebreid, dus dat zal geen wachtrijen meer
opleveren zoals vorige keer. Vergeet niet je pinpas mee te nemen, contant betalen kan namelijk niet.

Deze rubriek wordt verzorgd door Wageningen UP.
HET GAT - WINTER AID NEON CHAMELEON
Vrijdag 13 februari van 23.00 tot 04.00 uur
IxESN en ISOW hebben de handen ineen geslagen voor dit feest tijdens de Winter AID. Alles
wordt uit de kast gehaald om de nieuwe aanwas
van studenten zich thuis te laten voelen in Wageningen. Reken op neon paint en blacklights.
Een goed begin van het weekend!

HET GAT - ONE KNIGHT STAND
Vrijdag 20 februari van 23.45 tot 04.00 uur
Een samenwerking tussen IxESN en Veste hebben we nog niet eerder gezien. Maar dit belooft
wel een goed feest te worden. ‘Find thou knight
in shining armour.’ Entree is gratis voor leden
en 3 eurovoor niet-leden.

>> HET ECHTE WERK
‘IK KON MEER DAN IK
VAN TEVOREN DACHT’
Wie? Marlies Casteleijn, Msc Health and Society
Wat? vijf maanden stage en scriptie bij Bridge for Health
Waar? Vancouver, Canada
‘Mijn stage vond plaats bij Bridge for Health, een Canadese organisatie
die zich richt op het verspreiden van kennis over gezond voedsel, vooral
onder kwetsbare groepen. Wat mij daarbij vooral aantrok is health literacy, een begrip waarmee je kunt aanduiden welke vaardigheden iemand
heeft om de eigen gezondheid positief te beïnvloeden. De oprichtster
van Bridge for Health was erg enthousiast over mijn ideeën, waarop we
samen het Bridge for Health Literacy Project hebben ontwikkeld. Uiteindelijk werd het onderzoek zo groot en zat er zoveel potentie in, dat ik er
ook mijn scriptie van heb gemaakt.
Health literacy focust zich in de huidige literatuur vooral op de medische
aspecten. Maar naast die fysieke gezondheid spelen ook mentale en
sociale aspecten een belangrijke rol. Met ons project wilden we het
begrip health literacy holistischer te maken. Daarbij focusten we vooral
op jongeren die verwant zijn aan de oorspronkelijke bewoners van het
continent. Deze etnische groepen hebben door hun achtergrond van
kolonisatie en onderdrukking gemiddeld meer gezondheidsproblemen.
Tien weken lang gaf ik de jongeren op woensdagavond workshops om ze
meer health literate te maken, wat ik in het begin heel spannend vond. Ze
hebben een andere cultuur, zijn heel verlegen en kunnen moeilijk een
relatie aangaan. Dat maakte het soms lastig om een band met ze te krijgen en het project succesvol te maken. Na tien weken merkte ik dat ze me
stilletjes wel omarmd hadden. Dat bleek tijdens de laatste workshop:
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opeens zei iedereen ‘doei’ en gaven ze me een knuffel.
Tijdens mijn stage heb ik geleerd dat ik veel meer kon dan ik van tevoren
dacht. Mede dankzij de oprichter die kennelijk een groot vertrouwen had
in mijn capaciteiten. Zo vroeg ze me om een presentatie te houden voor
tweehonderd mensen op een conferentie die twee dagen later al zou
plaatsvinden. Dat leverde natuurlijk vreselijke stress op, maar gelukkig
ging alles goed. Mijn stage was ook een waardevolle netwerkervaring, ik
krijg ineens aanbiedingen voor werk of onderzoek.’ Milou van der Horst

service << 29

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 ... Griekenland

In het nieuws: De nieuwe regering van Griekenland draait
bezuinigingsmaatregelen terug en onderhandelt met Europese
regeringen over de voorwaarden voor het aflossen van de
staatsschuld.
Commentaar van Serko Partemian, MSc Management en Vasilis
Andriopoulos, MSc Biology
Serko: ‘Er waait een nieuwe wind; niet meer alleen uit het
noorden. Niet dat we elke samenwerking moeten afwijzen, maar
we weten inmiddels dat hulp altijd een staartje heeft. De regering
kreeg geld om de crisis te overleven, maar kocht er ook nucleaire
onderzeeërs van. En om schulden af te lossen, moeten we nieuwe
leningen afsluiten: een vicieuze cirkel. In Griekenland ontstaan zo
steeds minder kansen voor jonge mensen. Veel van mijn vrienden
zijn naar het buitenland gegaan.’
Vasilis: ‘Grieken zijn de straat op gegaan om te protesteren vóór de
regering. Dat is nog nooit gebeurd. We hebben voor het eerst in de
recente geschiedenis de kans om iets goeds te doen. Sinds de
crisis hadden we geen echte democratie meer. We mochten kiezen
welke regering de door Europese instanties aanbevolen
bezuinigingsmaatregelen zou uitvoeren. Elke Griek wist dit: we
stemden voor niets.’
Serko: ‘Ik houd me niet graag met politiek bezig, want politici
luisteren niet naar elkaar. Zo ging het in ieder geval aan de
Universiteit van Thessaloniki, waar elke opleiding een politieke
jeugdpartij heeft. Maar in de nieuwe minister van Financiën, een
economieprofessor, heb ik wel vertrouwen. Als iemand een
oplossing kan bedenken dan is het Varoufakis.’
Vasilis: ‘Tot nu toe doen de nieuwe leiders wat ze beloven: een
alternatief zoeken voor bezuinigingen. Dat is niet radicaal of
onredelijk. Als blijkt dat een medicijn niet werkt, heeft het geen
zin er mee door te gaan. Ik begrijp niet waarom Merkel alle
voorstellen afwijst en waarom de rest van Europa achter Duitsland
aanloopt. Een sterk Griekenland is voordelig voor iedereen. Als we
de economie niet de kans geven te herstellen, zullen we onze
schulden nooit kunnen afbetalen.’ PT

RECYCLEMANAGER
Mag een leeg verfblik nou wel of
niet in de vuilnisbak? En wanneer
wordt de kliko ookalweer geleegd?
Waar laat ik dat oude kastje dat
niemand meer wilt hebben? De app recyclemanager
geeft je alle informatie die je nodig hebt over de
afvalinzamelingen, inzamelpunten in de buurt,
openingsuren van de vuilstort en handige
sorteerinfo. Reminders zorgen ervoor dat je nooit
meer vergeet je afval snel en verantwoord op te
(laten) ruimen. Recyclen maar!
GRATIS

TINDER
We kunnen er niet meer omheen, de
vleeskeuring die Tinder heet. Deze
datingapp brengt je in contact met
singles uit je buurt door middel van
profielfoto’s die je kan afkeuren of liken. Alleen met
een wederzijdse match kan je chatten en/of
afspreken. Boost je eigen ego door zoveel mogelijk
likes te behalen of pak het serieuzer aan en zoek
jouw ware boy/girl next door!
GRATIS

DROPBOX
We kunnen niet meer zonder, de 2
GB gratis opslagruimte die je vanaf
elke computer, tablet en
smartphone kan beheren. Sla foto’s,
documenten en video’s op en wissel ze uit met
collega’s, familie, medestudenten of je
verenigingsgenoten. Bestanden aangemerkt als
favoriet kan je zelfs offline bekijken. Veilig en
superhandig.
GRATIS
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deadline indienen (max. 75 woorden): één week voor verschijningsdatum. Mail: resource@wur.nl

mededelingen
Student Council election
The Student Council 2015/2016
election will be held from Monday
18 May 2015, 00:00 hrs to Friday 22
May 2015, 23:59 hrs inclusive. The
complete time schedule for the Student Council election can be consulted at SSC online (via https://ssc.
wur.nl/Student/, choose ‘Elections’
in the left menu, or via https://ssc.
wur.nl/elections/) and Studentnet
WU. A copy of the decision of the
Student Council will be available for
inspection at the office of the Secretary of the Student Council.
Any person concerned may lodge a
notice of objection to this decision
until 19 February 2015 inclusive,
with the Secretary of the Student
Council, Hermijn Speelman, Droevendaalsesteeg 4 (Room D.107), P.O.
Box 9101, 6700 HB Wageningen.

Sta wat haar af voor de wetenschap
Voor het verbeteren van de forensische bewijslast van haren is behoefte aan hoofdharen van personen die in het afgelopen jaar (sporadisch of regelmatig) cocaïne hebben gebruikt. Hiertoe wordt door
een onderzoeksmedewerker met behulp van een schaar één of meerdere haarstrengen ter dikte van 2 à 3
millimeter bij de (voormalige) gebruiker (m/v) afgeknipt. Een onkostenvergoeding is van toepassing.
Info: Wilco Duvivier, wilco.duvivier@wur.nl / 0317-482378
Vacancy Agromisa: Agrodok Designer with knowledge of InDesign
The Agromisa Foundation publishes
a series of handbooks designed to
support sustainable small-scale
agriculture in the tropics. The designer takes care of the layout of
the Agrodoks in InDesign. Qualifications: InDesign, English and French
as far as necessary for the design
work. Workplace: Agromisa office
(building with the clock), Generaal

Taalcursussen
starten weer
Nederlands

Evening courses Dutch, Social Dutch for Students

Engels

IELTS, Advanced Speaking Skills, Practical English,
Academic Writing, Academic Writing & Presenting

Frans

Gezocht commissieleden Happietaria Wageningen
Het tijdelijke restaurant voor het
goede doel, gaat half mei weer van
start! We zijn nu op zoek naar enthousiaste commissieleden. Dit jaar
gaat het geld naar een project van
Tear in Kenia. Lijkt het je leuk om je
in te zetten voor dit project? Stuur
dan een mailtje naar: pr.wageningen@happietaria.nl

agenda
donderdag 12 februari t/m woensdag 25 februari

FILMS VOOR STUDENTEN
Filmhuis Movie W vertoont vier
films. Marie Heurtin gaat over een
blinddoof meisje en haar verpleegster eind 19de eeuw in Frankrijk.
Mommy is een heftig drama over
een weduwe die haar onhandelbare
zoon thuis opvoedt. The Salt of the

Earth is een eigenzinnig portret van
fotograaf Sebastião Salgado. Stray
Dogs is een Taiwanees meditatief
verhaal over een vader met twee
kinderen in de grote stad.
INFO: WWW.MOVIE-W.NL

Tuesday 17 February 19.30

LECTURE & DEBATE: LANDSCAPE
SCENE INVESTIGATION - WHO
CREATES THE DUTCH
LANDSCAPE?
The act of planning and designing
outdoor spaces and regional landscape is in transition. Who creates
the Dutch Landscape, we can ask
ourselves? If we go beyond the usual suspects of planners and architects who help to create the Dutch
landscape, we find professionals as
marketeers, photographers and entrepreneurs. A photographer, a
landscape architect and a marketing consultant will present their
projects and how they contribute to
the Dutch landscape. The overall
question of the evening is, who makes, creates and owns the Dutch

MCB-51403: Capita Selecta
Commodity Futures & Options
Always wondered about what is happening at the trading floor
of exchanges like the ones in Amsterdam, London and Chicago?
Wondered about how (agribusiness) companies manage their risks
using commodity futures and options? Wondered about how it would
be if you were trading commodity futures in Amsterdam, Frankfurt
and Paris?

Spaans
Schrijf je nu in!

Foulkesweg 37 Wageningen.
Info: Eva Kok: 0317-483151 or 0628821912, eva.kok@wur.nl

www.wageningenUR.nl/into

The Marketing & Consumer Behavior Group organizes a unique course
that will introduce students to commodity futures and options markets.
Students will develop an understanding of the markets and how they
work, gain knowledge about the theory behind futures and options
markets, identify their economic functions, and develop an analytical
capability to evaluate their economic usefulness. This course is taught
by Professor Joost M.E. Pennings (Marketing & Consumer Behavior Group,
Wageningen University). There are only 40 seats available.

Start
maart - april

If you are interested in taking this course (3 Credits) please register
with Ellen Vossen at MCB (room 5029, De Leeuwenborch, e-mail: Ellen.
Vossen@wur.nl, tel. 0317-483385). You can also pick up the materials
here. Lecturers are on 20 and 27 March, and on 10, 17 and 24 April 2015
(period 5) in room C78 of the Leeuwenborch. Times are 10.30-12.15 hrs.
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landscape? Venue: Gaia

woensdag 25 februari, 12.30-13.30

INFO: WWW.STICHTINGRUW.NL

WAGENINGEN DEBATING – LUNCH
LECTURE ‘IK LUISTER JE GROOT’
VOOR LEIDERS (IN-SPE)

delen je in de weg zitten, hoe je kunt
doorvragen en tussen de regels door
te luisteren naar de bedoelingen,
zorgen en wensen van je gesprekspartner. De lezing wordt gegeven
door Petra Hiemstra, directeur
‘Haagse Hoogvliegers’. Opgave via
wageningendebating@gmail.com.
Locatie: Impulse, Stippeneng 2
Wageningen, gebouw 115

colofon

Resource is het magazine en de website voor
studenten en medewerkers van Wageningen
Wednesday 18 February, 20.30
UR. Resource magazine verschijnt tweewekeENERGY BOOSTER
Leer je studenten/professoren/collelijks op donderdag.
Abonnement
Tired with studying and exams? Rega’s/partner om je vinger te winden
Een abonnement op het magazine kost €58
gain your energy before new period
en je persoonlijke en zakelijke gun(buitenland €131,50) per academisch jaar.
factor fors te verhogen. Door gerichstarts! Join Green Office and WageOpzeggen voor 1 augustus.
ningen Environmental Platform for a te oefeningen en vanuit de ‘Theorie
Redactieadres
Akkermaalsbos 14, 6708 WB Wageningen
drink! This is your chance to get to
U’ van Otto Scharmer leer je hoe je
(Nexus, gebouw 117, bode 31). Postbus 409
know us better and to expand your
voorkomt dat jouw aannames en oor- INFO: WWW.WAGENINGENDEBATING.COM
6700 AK Wageningen. Secretariaat: Thea
network. Anyone is welcome to join,
Kuijpers, resource@wur.nl. T 0317 484020
besides: the first 20 people drink
Website: www.resource-online.nl.
ISSN 1389-7756
for free:)
Redactie
Are you coming? Let us know!
• Edwin van Laar (hoofdredacteur)
greenoffice@wur.nl
edwin.vanlaar@wur.nl, 0317 482997
Venue: Annie’s Kroeg (Asserpark)
• Rob Goossens (eindredacteur)
rob.goossens@wur.nl, 0317 485320
• Roelof Kleis (ecologie, sociale weten
donderdag 19 februari, 19.00schappen, economie)
22.00
roelof.kleis@wur.nl, 0317 481721
YOUNG KLV TRAINING • Koen Guiking (webredacteur)
koen.guiking@wur.nl, 0317 488190
EFFICIËNT LEREN
• Linda van der Nat (studenten, onderwijs)
Handige training voor studenten
Phd celebrations • Drinks • Buffet • or just to eat
linda.vandernat@wur.nl, 0317 481725
voor meer focus en minder aflei• Rob Ramaker (voeding, visserij)
ding. Je leert over de juiste state
rob.ramaker@wur.nl, 0317 481709
• Albert Sikkema (plant, dier, organisatie)
waarin je werkt, het onderscheid
albert.sikkema@wur.nl, 0317 481724
tussen urgent en belangrijk, de sysVormgeving
www.h41.nl
temen die je gebruikt en over de
Geert-Jan Bruins; basisvormgeving maga0317 421715
plekken waar je studeert. Kortom,
zine: Nies & Partners bno Nijmegen
Freelance auteurs
hoe je je studie zo kunt inrichten
Romy Appelman, Alexandra Branderhorst,
dat het je makkelijker af gaat. Je resource-eetcafe h41 141124.indd 1
24-11-14 17:00
Jeroen Bok, ir. Yvonne de Hilster, Milou van
krijgt advies en tips van onze traider Horst, Amy Jansen, Nicole Janssen, Iris
ner. De voertaal is Nederlands.
Keizer, Jan-Willem Kortlever, Carina Nieuwenweg, ir. Rik Nijland, Karst Oosterhuis,
Locatie: Impuls, Stippeneng 2 WaCamilla Ponte, Mary Shrestha, Paul Thung,
geningen, gebouw 115
ir. Joris Tielens, Hoger Onderwijs Persbureau
INFO: WWW.KLV.NL
Vertaling
Clare McGregor, Susie Day, Clare Wilkinson
Foto’s
zondag 22 februari, 16.30
Guy Ackermans, Sven Menschel, Lennart VerDOE MEE MET JAMSESSIE
hoeven
vormgeving,
tekst,
fotografie
Kom meespelen of luisteren naar de
Illustraties
maandelijkse jazz jamsessies in
Esther Brouwer, Guido de Groot, Studio LakCreaTief, Professioneel en beTaalbaar
moes, Kim Peterse, Henk van Ruitenbeek,
Café de Zaaier. Elke 2de zondag van
Pascal Tieman
de maand verzamelen we rond
Redactieraad
Wageningen | T 0317 425 880 | info@gaw.nl | www.gaw.nl
16.30 met een grote groep muzikanir. Martijn de Groot (voorzitter), prof. Anton
ten om “jazz standards” te spelen
Haverkort, ir. Tia Hermans, ir. Marianne Heselmans, dr. ir. Patrick Jansen, Anneloes Reinmaar ook om te improviseren, funk,
ders, Simone Ritzer, dr. Margit van Wessel.
bossa, etc.!
redactieraad.resource@wur.nl
Laan
der
Verenigde
Naties
150
INFO: WWW.JAZZINWAGENINGEN.NL EN
www.cinemec.nl / 0900 - 321 0 321 Advertenties
EMAIL: JAMSESSIE@JAZZINWAGENINGEN.NL
Extern: Bureau van Vliet, T 023-5714745,
m.dewit@bureauvanvliet.com
Film
Intern (gereduceerd tarief): Thea Kuijpers,
dinsdag 24 februari, 19.15-22.15
resource@wur.nl. T 0317 484020
Kies drie genomineerden uit o.a.:
VECHTSPORTAVOND
Uitgever
Birdman
SWU Thymos organiseert een vechtMarc Lamers, Corporate Communications &
The Imitation Game
Marketing Wageningen UR
sportavond waarbij je kunt kiezen

See you soon!

22 februari: Oscar Dinner

uit 7 verschillende vechtsporten
verdeeld over drie rondes. We beginnen met een warming- up. Het
belooft een mooie avond te worden.
Neem je huis- en studiegenoten
mee! Deelname is gratis.
Locatie: Sportcentrum De Bongerd

Big Eyes
DONDERDAG € 3,–
STUDENTENKORTING

The Theory of Everything
Selma
Foxcatcher
zon
Into The Woods
22feb
Big Hero 6
Unbroken

klimaatneutraal
natureOffice.com | NL-215-190920

gedrukt

ZIE DRIE OSCARGENOMINEERDE FILMS
PLUS DINNER VOOR SLECHTS € 26,50

CineMec Advertentie voor Resource 150206 NL.indd 1

09-02-15 09:21
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Go Dutch, go slow
It is a common belief that the Netherlands is a country with a slow pace of life. You can hardly feel
the metropolitan life in big cities here. Many facts can prove this: the shops only open at 9:30 in
the morning in the winter, there are many holidays throughout the year, the banks are closed during the weekend, there are few people on the street at night.

Though I have been living in Holland for three years, I am still occasionally shocked by the
relatively slow pace. The most recent one was during the movie The Hobbit: The Desolation of
Smaug. As a big fan of the Lord of the Rings, I had to see this movie, so I went to the cinema. There
was a scene in the movie where Azog, one of the main villains, was chasing the dwarves. The
moment Azog almost caught the dwarves, the big screen went black all of sudden. I thought
something was wrong with the projector, but people around me stood up and walked out,
unsurprised. Manifestly, this was normal to them. Apparently, even the movies are interrupted
with a break in the Netherlands.
I have asked many foreign friends whether they also have a break during the movie, but this is not
the case in Vietnam, Indonesia, Germany, Spain, or the Czech Republic. It is clearly one of those
uniquely Dutch things, contributing to the slow and enjoyable life here. Yue Han, Chinese PhD
student at the Laboratory of Virology

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.

PROVINCIAAL
Winkels die laat open
gaan, uitgestorven straten in de nacht: het leven
in Nederland is niet bepaald kosmopolitisch te
noemen. Onlangs kreeg
Yue Han daarvoor een
nieuw bewijs. Bij een bezoek aan de bioscoop
ging hij volledig op in de
nieuwste hobbitfilm,
toen plotseling het
scherm op zwart ging:
pauze. Duidelijk een van
die typisch Nederlandse
gewoontes die het leven
hier traag en prettig maken.

